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ΓΠΙΒΕΌΜ ΝΟΜΕΒΟΑΕΟΜ. 

Εχ ϑογιρς9 Οοάιοιδυ5, αυοτηπὶ ατγιδηῖςβ δὰ Γἰδγυπὶ ΝΙπγεγογυπὶ εἀΐπιυς, 4114] Πἰδγαῖι ἱπίερτυτῃ 
Πλυά ςοηζίηεπῖ. Οὐυδηἴιπι δυΐε) ἐς Τοχία ἰἰδγὶ ᾿πιὰ8 δυῖ τ, δὺῖ ποη δῖ, (σγνδῖαπι ἰῃ βηρυ]15, εἴ 

411 αυκάδηγχ Ἰπίαρεγ ἀς ποπηι]} 15, πφς τεοςηῇῆο ἀςοϊλγαδιῖ. ΕἸρυγα δυῖοπὶ ΝυπΊεγαὶςβ8, ροίξ 4048 ἴῃ 
ἢὰς ἔετγὶς ρίεης αἰπιπριπτιγ, οἴ δὰ 40ὰ5. Π1}1] δηποδιυγΓ εχ δάνετίο, ἀεῆρηλης (οάϊςεβ, 41 σομηθηξ 
ἸΝυπιεγογαηι ἰἰδγυτι ἰπῖε σγυμ. 

ΙΙ1. ΠῚ. ΙΝ, ΕΣ" |' ἜΙ,...: ΝΊ!, ὃς, δα τις ψωμιι μας (ΔΡ ΧΙ, ι8; οζ ροῖ Φυλην οΔρ. χΥἹ, 

2, αὐ ραν μα το αὐτνον ζαρλῶς ο)υίάςια, 30; οἵ ροίξ παρεγένοντο οἱ ζΔΡ. ΧΧ, 22. Δα «ἄρ. ΧΧΊΧ, 

Δα 

Δ, Τρ το νγ φᾶρ. ΧχΡ, 2. Ὠοεβοῖϊξ νεγο ροίξ Τᾶρ. χχν!, 2, δὶ ζῶρ. χχίχ, ἐν μὰ Ῥο σεν. χχὶχ, 
δὴ βηςηι ᾿ἰδγι. 

ΝΙῸΣ, ἮΝ ἡς ροίξ ςὰρΡ. ΧΧΙΧ, 22, δ (Δρ. ΧΧΧΙ, ς. 

ΧΙ. τς, εθοιῖ ροίξ ες τας χ ρας σε ΟΆρ. χχί, 34, δὰ καὶ γιωσομαι (Δρ. χΧΙ;, 19. ϑεὰ ἢξο Πυρρίεἴὰ 
ἴυαι ἃ τδηϊ, αυδηΐυπι νἱἀςίωγ, υπάςοίηχι ( 0}. 

16. 18. 19. 

28, ἴηςοῖϊρίξ ἴῃ οὯρ. , 12. Ὀεβοῖς νετοὸ ροίξ μοάγον καὶ ᾿ᾶρ. ΧΧΙδ,, 20, δὰ ς2ρ. ΧΧΥΪ, 41 ; εἴ 
ροίϊ κατὰ σγγκρισιν αὐτῶν ΟΔΡ. ΧΧΙ͂Χ, 27, δὰ σΔρ. ΧΧΧΙ, 16. 

29. 10. 22. 
47, (Οὐοπιηεῖ ΤΟΔρΙ|8 χχὶν, σογηγηᾶ 2, οὐ σοππηδοδι5 (ςχάεςϊπι δία (δίς αυςηοθυ5. 
44, (Οἰαζυγ ἰηάς ἃ σλρ. νι}, ἱποϊυῆνε. Ὠυπὶ ργοσξάοτγεϊ ᾿πηργεῆπο Νυπλογογυηλ γεροτῖυθ εἴ. 

ς2. ς8, εβοῖς ροίξ ες ἀμαρτιαν ζὰρ. ΥἹ, 14, δ(ὶ νομέμιον αἰώνιον ΓΔΡ. ΧΥΪΙ, 11. 

54. ςς. 50. 
ς7, ἰποιριῖ 1Π ἐν ἡ ἡμέρα ΤΆΡ. “], 14. [εβοιϊῖ νογο ροί᾽ Πηςπὰ σλριτς χχχῖν. 

ς8. .9ο. όι, (οπιηεῖ σαρὶτ15 χχὶν, οοπηπηαῖα 6, γ, 8, 9. 
ό4. ό8, Ἡδλυά οἰϊανίηγυξ, 4υϊΔ τεχυπι ἜΧῃιδεῖ ργογίαβ ευηάεπι ουπὶ Οοάϊος, ας πλ ἢυτηεγο 29 

Ὡρηδνίπλυ. 
γι. 72, Ῥοΐξ σᾶρ. ἵν, 33, δά σᾶρ. ν, Ι, ἀείιπι. {91π|π| νεγὸ Ὦρα ἐνεηοῦ εχ ἀςίεέξυ ςοαὐϊςϊς5, Αυῖ, 

ηυοά ροκίυ5 ρυϊληχυξδ, εχ οπιποης ᾿ἰδύλτΓι!, ἐσ ϑο με ά15 το]]αϊογιῖς δαυὰ ρῥγὸ σεγίο σι ἤθει 
Ροϊεῖ. 

73: 74: 75 
γ6. 77. 82 
82. 84. ὃς 

ιοό, 1ο7, Ηδυὰ εἰτανίπιυβ, αυϊα τεχίυμη Ἔχἢ θεῖ ρῥγογίαβ εὐπάςσπι ουπὶ Οσάϊος, αφυξα ηυπεῖο 166 
ἢρηλνιτηυϑ. 

1οϑ. 118 
120, 121, Ηλυά οεἰϊανίτηυβ, 4υ14 σοητίηςῖ αἱεγάυς τεχίυπι ρίογίας δυπάδαι ὄὰπὶ (οάϊςα, αυςτὰ 

ὨυΓΊΘΓΟ 29 Πρηδνιηλι5. 
128. 129ς,Θ, Ὠεῇοϊξ ροίὲ Κυριος τω Ἰσραηλ (ΔΡ. χχν, 3, λ( ἐν τὴ συναγωγὴ Κορε (ἂρ. ΧΧΥῚ, 9. 
130. 141. 

122, Οὐοηκίπεῖϊ ἰῃ ς8ρ. χί, οοτηπηδῖδ, 16 ΔὉ. ἐπε Κυριος προς, εἴ 17.) 6εὲ ἔππὶ {π4 πὶ (υδ͵]υηρίιῃς 

ΟΟΠΊΠΊΔ 24 ἃ και συνήγαγεν, Εἴ ρῥτοςοάϊξ ἰεχίι5 Δα ἐπ᾿ « .. .. 1Π (ΟΠ. 20. 

122, εῆρηαϊ Απᾶς 1 ςἄλιοπες αὖ [(, Νοῖϊο ἐχ (οάιποιρυς (ογρίις ὀχοεγρίλϑ. 
68Β 



ΡΑΆΔΕΑΤΙΟ ΑΚ ΠΒΕΜ ΝΟΜΕΚΟΙΚΟΜ. 

114. 116, (οπᾷπεῖ [ἴπ Τρ. ΧΧνἢ,, ςοπγγαία 8, 9. 10, Εἴ 11 Δ4 εἐγγιςά αὐτὰ Ἱπο]υῆνα ; ἴῃ σΔρΡ. ΧΧΧ, 
σογηπηαϊα ΠΟνΕΠῚ ΡΓΙΠΊΔ ; 1 ΟΔΡ. ΧΧΧΡ, σοπηπηγᾶῖᾶ 16, 18, 20, 21, 22, 22, 24, εἴ 2 ς αα 

Φευγαδευτηριου ἱποϊυῆνα ; εἴ ἴῃ ΠΡ. εοάεπι) σογηγηδία 20, 21, εἴ 42 Δα τῆς γης ἹποϊΪιῆνα. 

ΕΠΙΤΊΙΟΝΕΘΒ, αυᾶ5 1π ργωςσβάθηϊα Πδγο, εαἰθη δ ἴῃ ἢοο χυοασὰδ σοπίυ]!Πγ18. 

ΡΑΤΆΕΒ εἰ ΘΟΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟἈΚΖΕΟΙ, αὶ ἴη "ἰδεῖς ΡΓςοθαθηθρι8, ά6ηλ εἰ ἢϊς συοαις σοηξογαηίυγ, 

ΨΕΒΘΙΟΝΕΒ, 485 τὴ 1|δγῖ5 ργαοεάεπεθυβ, εαίάδεμι ἴῃ ἢοο αυοαας, εἴ ἴῃ 1446πὶ ἔεγε ἴδηι (ογίρεῖβ αυᾶπὶ 
Τργο 15 δαγυ Π6 πὶ Ἔχ ρ Δ γθιι5, ΟΟηΓ]Πγ08. 

5ΙΟΝΑ, ποῃ 4114 ἰμηΐ δῷ 11115, φυϊδ8 υἢ ξαϊπγι5 ἴῃ ΠΙδγιὶ8 ργαοθαθηίρι9, 



ΑΡΙΘΜΟΙΙ. 

ὦ ἘΚ αι: ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Σινᾷ, ἐν τῇ σχηνῆ τὸ μαρτυρίου, ἐν μιᾷ 

4. τ μηνὸς τ δευτέρου, ἔ ἑτοὺς δευτέρου, ἐξελϑόντων αὐτὼν ἐχ γῆς Αἰγύαϊου, λέγων, Λάξετε ἀρ- 

χὴν πάσης συναγωγῆς ̓ Ισραὴλ χατὰ συγ[ενείας, χατ᾿ οἴχας ππατριῶν αὐτῶν, χατὰ ἀριϑμὸν ἐξ 

2. ὀνόματος αὐτῶν, χατὰ χεφαλὴν αὐτῶν. Πᾶς ἄρσην ἀπὸ εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐπάγω, σᾶς ὁ ἐχπορευό- 

μένος ἐν δυνάμει᾽ Ἰσραὴλ, ἐπισχέψασϑε αὐτὲς σὺν δυνάμει αὐτῶγ' σὺ χαὶ Ααρων, ἐπισχέψασνε 
4. αὐτός Καὶ μεϑ᾽ ὑμῶν ἔσονται ἕχαςος χατὰ φυλὴν ἑχάςου ἀρχόντων, χατ᾽ οἴχους πατριῶν 
5. ἔσονται. Καὶ ταῦτα τὰ ὀγόματα τῶν ἀγδρῶν, οἵ τινες παραςήσονται μεθ᾽ ὑμῶν" τῶν Ῥουξὴν, 

Ϊ. Καὶ) , δε οι. αρὸς Μωυσ. Ἀίν! Οεοῖσ. ἐκπ Ἁΐρν 
Ἄπῃ. :. δἰϊϊᾳυς. Ατὰ. Εα. ἐν 15) , 72. τῇ ἐρήμω] ὥς, (εὰ 
τὴ ορει (15, ἰδςεὶ  τοεῃάοίε) Δυρσαίςρι. Ρεῖπιλ πιλῆυ, ζ9. περι ̓ (ορι. 

111. Πᾶς ἄρσην) πας ἀνὴρ 43, ς6. παν ἀρόιν 10, τού, τοϑ, 
118. ἄς εχ οοῖτ. ἐεουπάξ τδηι8, [εὰ ρμείθο υἱ Αῖ. 121. ὅς (γτ. 
ΑΙ. νἱ, 136, ἰεὰ δ δ᾽ υἱ γε. -Ὁ μεακάίεμι ἐσρὶ!α φοσαπι δίαν. Οἰγοζ. 

“πὴ δινά ἐν μιῷ τῷ μην. τὰ διντ.) α 74) 76, 84, 134- κα αύοφυε ἰπ τεχίυ, ἰξά 

π' 

Βεῦδεῖ τηδῦχο 2112 ππδπυ ἧς τῇ μια (ἂς ῥοτῖε ΡίῸ εἰς τὴν μίαν) τὰ μηνὸς 
τοῦ τοό. ατὸῷ δυν. ΑΔ, «Ὁ ἐν τῇ σκηνὴ τοὺ μαρτυριου 
(ἃς) ΥἹ]. δευν. τ -- ϑδινν. 25] α αἰκεγσίιγ. οὔτι νοοα να; ἰΐδ ἰω- 
Ὀεσβοεῖ 19, 7, 108. 140. ὅτους διυν.} ἐτοὺς τοῦ διυν. ΝΪ, 18, 
54, ζ6, 82. ΑΙά. , ϑευτίφον (γε. ΑΙ. 1. ς. Οεοζ. ἔν τω Ἄτεὶ τω 
διυτίρω ΧΙ. Απη. τ. εἴϊᾳυε. Απτ. ἙἘά.  ἰξιλθόντων) ἐξεληλυϑο- 
τῶν 10, 4) 74, 1ο8, 118. αὐτῶν] α τό, ς2, 73» 77, 731... γῆς 
Α,γ.} τῆς Ανγ. ς3. ἡσνν “Ἐξγρέίογαε Αὐτὰ. τ. αἰβᾳυς. Ατπι. Ἑά. 

λέγων) α 19. 4) “ἰϊεεόαε Οεοῖζ. ἀἰϊΐ! Αττὰ. τ. οἱ ἀϊε Αἰτοεαὶ 

(οὐ. τεϊχυ!. Απη. Ἑά. 
11. Λαξδιτι) λαξε τό, 19, 33) 52, 73. 1Ἰοβ, 118,111) 132. χε; 

1.8. εαρειν Οεοῖς. λαδ. ἀρχ.] πωενα Ατρ.3. ὠἰφχὴν] τὴν 

αρχ. 58. τὴν παρχὴν το, 108, 118. (σρι. ὡπαρχὴν Βαΐ, ἱ, 300. 
“Ἄναι ες. Ἀποηγαν. δρ. Ἀπιῦτ. δίαν. Μοίᾳ. συανέγνσε Αττα. 1. 

αἰΐᾳφυς. Ατπι. ἙΕά. ΄σ. φυναγ.} “ τῶν νιων 129. (Ορῖ. Αταῦ. 3. 

Ἔνων 1], ΧῚ, τς τό, 18, 19»). 29, 30, 32) 42, 53) 44) ςό, ς8, ς9, 64, 
23. 74» 73ν 76, 84, ὃς, τοό, τοβ, 128, 130, 111, 134. (οπιρί. Α΄. 
ΑἸεχ. 1ἱρῆ. δι. Νὶς. Ανῦ. ᾿. 2. δῖδν. Μοίᾳ. Απῃ. ". εἰΐᾳυε. 
Αται. Ἐ4. τσ. συγίινειας νῶν Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπε ρεπια, 3, (ὰ 
παφ. φυναγωγ. υἱῶν ἵν, 481, εἰ 4110], κατὰ σνγί.) καὶ κοτιὶ 
συγί. (ἃς) Ογτ. ΑἹ. ἱ, μαῖα ρεία, 3. κατὰ τας συγί. 130. 
(πρὶ. μεπεγαίίονε; Αττη. τ. αἴίηυε. Α'πὰ. Ἐὰ. -Ἐ αὐυτων ΓΝΟΥῚ], 

Χ, ΧΙ, 16, 19, 29, 32, ς2, ς3, ἐς, ς6, (9, 64, 72, 73, 77, 82, 83, 
ὃς, τοϑ, 118, 128, 129) 131. Οοπιρὶ. ΑΔ, ΑἸεχ. 1ρί. (δι. Νὶς, 
Αταῦ. 1. 2. 3. ὅν. Μοίᾳ. Ογε. ΑἹ, ἱ, ραῖῖε ρεῖτβδ, 3, δὰ αἱδοὶ υἱ 
νας. (υρελίςρι. ἐδίογμνε Ῥειτιδ τοᾶληυ, Απῃ. :. “ κατὰ δήμους 
Βαί. ἱ, 2390. εἰ ροραΐε: Ἡϊεν, καὶ οἵκ.} εὐ (εαπάδιι αἰονιο, ΑΥδῦ. 
1.2. ὅν. Οἴτοξ. εἰ «ἶρνο: Αταδ. 2. αὐτῶν 15), ΧΙῪἅ᾽, 18, ξῳ γι, 
54) 7, γ)6, ὃ4, τού, 13Ψ4. Βαί. ἰ. ς. Ηϊες. Απῃ.. τ. δἰἰΐαυε. Αππὸ. Ἑάὰ. 

α Ογς. ΑἹ. ἱν, 28:. νὶ, τ16, ἐξά μαρεῖ 4]10]. ππρ " .] 4. ϑεαν- 

ἀν πονιέσίν δίαν. Οἴοῦ. ὁ: πωριέγασι ΑἸΔῸ. 1. τοςἾ ε 

ονοματὼν Ὗ7ΊΙΪ, 29. ονοματων 19, 108, 118. τ Ἧΐα. Αιδῦ. 
ε. 2.8. δαν. αὐτῶν 25] 411, 18, γι, γ4,) )6, 84, 114. Αξηι. 1. 
αἰϊφυε. Αττα. Ἐὰ. να Ογε. ΑἹ, ἵν, ϑι, (δά πδβεὶ δὶ. ἀὐτὼν 2΄-- 
αὐτῶν υἱι.] αὶ Ῥαδέεεεν. εἴ φυα ἰΐο ἰοϊεγλοεῶξς 5ϊλν. Οἴτοσ. κατὰ 
κιῷ. αὐτῶν. ας ὥρενν) π΄. α. κατ κιῷ. αὖτ. [Υ, τό, 129. 
(οπιρὶ. Αι. τ.2. κεφαλὴν) εαρή4 δῖαν. Μοίᾳ. 

Ἀτγαωῦ. 4. τῇ Σιν. τοῦ Σιν. 71. τῷ Σινᾷ Οοπιρ. τὴν] Ι, εἰκοσαιτ.) ὠκοστους (ἢς) 130. τὐψίπρί ἀπκὶρ Απη. 1. διίφυς. 
τλ ΧΙ, γι. Ατῦ. 3. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ραγὶς , (ρὰ μαδεῖ αδί. τὸ Απη. Εά. πᾶς 2] 4 αππὶ δῖαν. Οἴζοσ. ὁ ἐκπυρ.) φαΐ 
ἐλ Γ μα ραν κιὼν ἄρπαι Αἰεχ. σῷ ργατηΐαίς α (ας) ΙΝ. Σιν ἃ} φτεάαενν Αἰτῇ. τ. αἰϊΐφῃε. Ασπι. Εά, ἐν διν.}) συν δυν. χ1:. ϑίαν. 

, και Σιαὶ ζ4, 73. Σεινα μεῖπιο, θὰ ΝΡ γϑανήθον ν “λέγων ’ι96. ἸΜοίᾳ. ὧ τὴ ϑυν. 120. (οεηρί. «41 2κα απαίκαι ἐν Αυᾶ. ἀε αἰ! Μη, 
4; «για (ἢς) ΑτὩθ. 3. Ἰσραῦλ) σὁ ζγαείς Οφοῖς. ἐπισκίψ. 15} 
ἐπισκέψασθαι ἹΝ, Ν]], τς, τό, 29, ς9, 7ς, 76, 134. ΑΙά. Ολι. Νῖς. 
ὑπισκίψω εχρείπιυει Αταν. 1.4. ἐπίσκεψαι ἐχρτγπῆς Αὐαθ.2. αὖς 
τὸς τι --οὐτύς υἱκ.7] α αἰτεγυῖγ, εἴ υαε 16 ἱπεετίϑοεπι ς3, 7ς. αὖς- 
τὲς 1") αὐτων τ. σὺν δυν. αὐτ.} α 128. σὺν δυν.) σὺν τῇ δυν. 
Οὐομρὶ. ἐν δυν. (γε. ΑἹ. ἱ, ματῖε ὑγτδ, 3. (ευπάννε ροίρθαίεπι δίαν. 
Οἴτοζ. σὺ) καὶ συ 128. ἐπκίσκ. αὐτ. 2] γὦύ ῥγταπιϊπυος ΓΝ. 
Αἰεχ0 , Οοιπρὶ. ἐκισκέψ. 2] ἐπισκεψεσϑε γ2. επισχεψασϑαὶι 
:ς, 131, 134. δίεν. Οἴτος. Απῃ. :. αἰΐᾳῃφ. πῶ. Ἑά. ἐπισχέψω 
ἐχρεϊπισως ΑΙΔΌ. :. 2. πνπταίς ΑτὰΌ. 3. 

ΓΝ. ἴσοντ. 19] « σὺν δυναμει αυτων 118. -Ὦ λυχία ροϊοβαίενε 

φγανε δᾶν. Οἶτοί. ὠ ἔσοντ. ἶκ.) ἐκ. ἐσοντ. 19, 1ο8, 118. ἕἔκα- 
ἐς} ἐκαρος ἐχαγος ἵν, Ν]], 29, τό, ςο, 128. Αἰεχ. δίαν. ἕχαρος" 
ἕχαγος σὺν ϑυνείμει αὐτῶν ΑΙά. -Ἑ ἡίοτακε 5ιαν. Οἷἶτοσ. ἷπ Ὡυπ. 

Βὲσιαι! ἐχρείπνυτις Αὐπνετὶ σά. αἰϊαυ!, Αἰτη. Ἐά., ἕκχ. κατὰ φυλ.] 
κε οπιπὶ ᾿Ιγὶδα οἷν Ατδὺ. 3. φυλὴν] χέφαλην ς1. Ηϊετ. εἰ ἢς, (εὰ κε 
ἀυοδυ» ρυηδεὲὶς ἔυρτα ποίσειν, εἴ ν {ρεΥ ἃ {υρεαίςτιρι, 11. δὲς ρίεης 
ἀπίμσυυμε Χ, τό, 134. Αἰοχ. ἑκάς.-- ἴσονται υἱϊ.} εἰ ἐγνπὶ ργίπεῖροι 
ἰρπονωσι "7 σπλίσγανε ἔογαπ Ατοὺ. τ.2. ὑζγεας εαρμὲ δον ραϊγῖς “εὲ 

Απθ.3. ἐἑκώρου) ἐκαγὸς Χ, τό, 18, 32, (2, (4) 73ν 74. 78» 76» 
27, 84, τού, 1.4. 106. (δε. Νίς. Ασγηνεδὶ (οὐά. δἰχυ!. Αττη. Ἑά. 
ἢς πιλῦῆο ὃς. ἤω ἰδ εδεγαέϊ. πυύϊποιε Αἰεχ. 
108. ἀρχοντὸος 19, 118. γτ. ΑἹ. ἱ, μασῖε ρτίπι, 112. αρχὼν 18, 
4, 74, 7, γό, 84, τού, 134. Απεηὶ (οαὐή. εἰϊᾳιιΐϊ. Απη. Εὰ. ὦ 

»τἰκοῖρεῤκι ϑαν. κατ᾽ οἷκ.) καὶ χατ᾽ οικ. 11. Οδοῖξ.0 σατριῶν)} 
Ἕ αντῶν τό, γᾳ γό, 84, τοό, 134. “Ὁ ρΡοπὸ χαταὰ αειϑμον εξ ονθ- 
ματος αὐτων ας αρσὴν ἀπὸ εἰκοσαετοὺς χαὶ ἐπάνω πὰς ὁ ἐχτορενο- 
μῶνος ἐν ϑυναμει Ἰσραὴλ τό. Ἀεῦο ἐπγεῦασυσ οουΐνε ᾿ἰὈγαΣ δὰ πατρίων 
αὐτῶν ἷῃ (ΟἴᾺ. 4, εἰ εχ ἰΐς αὐκε ἱπάς ἐεαυεθδηζν δξς Ὀἷς (ς ρα. 
ἔσωται οἷ1.)} .. 16. ἄν! δῖαν. 

ν. Καὶ), Θεοῖς. ἀνδρῶν) - αἰ ὠγμμ ΑΒ. 1.2. πὰρ 
ραςήσοντ.} γησονται τό, 32, ς2, 73, 7}» ὃς. (δῖ. Νὶς, φησονται, 
ἐεὰ ὥρια δὰ ἱπίίυπι νοςὶςε ὑερταίςερε. τσᾶρα ἰεουπάδ Γβδην, 131. 
ξογαπε ΤὙΜΗΦ Αετη. 1. δϑίψυς. Απῃ. Ἐά. τῶν Ῥουδ.} τω Ῥονῷ. 

11], 18, (4. 74.) 755) 76, 84, τού, 134. τον Ῥουδ. ς3, ζ9. τῶν νιῶν 
Ῥουξ. ΧΙ. αὶ ὔε μείτηο, δὰ υἱων ροΐδελ ἀείεϊυαι, [1]. τῶν Ῥουξ. ρὲ 
τῶν ἰπ «δαικῶ. πύποιε, Αἰεχ. ἐξ ,νἱόν Βαυῤ. ζορι. Ατὐδὸ. 3. δ 
μεξια κῶς διδν. Οὔσοξ. αἱ ρεξιιύπσυοις Αχαρ. 1.2. Ῥονδὴν) Ῥιδιν 

ἀρχόντων) ἀρχοντες ὦ 



ΔΑ Ρ͵,Ι ΘΜΟ ΤΠ κ 

Ἐλισὲρ υἱὸς Σεδιόρ. Τῶν Συμεῶν, Σαλαμιὴλ υἱὸς Σερισαδαΐί, Τῶν ᾿Ιόδα, Ναασσῶν υἱὸς ᾿Αμι- 

γαδάδ, Τῶν Ἰσσάχαρ, Ναθαναὴλ υἱὸς 'Σωγάρ. Τῶν Ζαξουλῶν, Ἐλιὰξ υἱὸς Χαιλών. Τῶν 

υἱῶν Ιωσὴφ τῶν ᾿Εφραὶμ, ᾿Ελισαμὰ υἱὸς ᾿Ἐμιδδ' τῶν Μανασσῆ, Γαμαλιὴλ υἱὸς Φαδασόρ. "Τῶν 
Βενιαμὶν, ᾿Αδιδᾶν υἱὸς Γαδεωνί.- Τῶν Δαν, ᾿Αχιέζερ υἱὸς ᾿Αμισαδαΐ. Τῶν ᾿Ασὴρ, Φαγαϊὴλ 
υἱὸς Ἐχράν. Τῶν Γὰδ, Ἐλισὰφ υἱὸς “Ραγουήλ. Τῶν Νεφϑαλὶ, ᾿Αχιρὲ υἱὸς Αἰνάν. Οὗτοι 
ἐπίχλητοι τῆς συναγωγῆς, ἄρχοντες τῶν φυλὼν χατὰ “πατριὰς αὐτῶν, χιλίαρχοι Ἰσραήλ εἰσι. 

Γω "ς ν᾿, νχψ' 9 7 3 9 7 ς 

Καὶ ἔλαξε Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν τοὺς ἄνδρας τοὕὔτους τοὺς ἀναχληϑέντας ἐξ ὀγόματος. Καὶ 
ΓΝ Ε ρὼ φῶ ρὸ ͵; » “..,»ᾳ.-.9 ρὼ Ὰν, 

πᾶσαν τὴν συναγωγὴν συνήγαγον ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου ἕτους" χαὶ ἐπηξονδσαν χατὰ 

18.) γ4.) γ)6, 124. Ῥονξειν τς. Ῥουδιμ τό, ς3,) ς 6) τό, 71» 725 84» 

128, 111. (αἴ. Νίς. Ρουξειμ τού. 1ρῖ, Μυδὲϊ Αταθ.3. Ἐλι- 
σοὺρ] Ελεουρ γ7γ. ἙΕλκχουρ τό, 121. (αἴ. Νῖὶς. υἱὸς Σεδ.} «ΝΙ. 

ΣεδιΔρ] Ἐδιαρ (αἴϊετο σ οπι!ο) 111, ΙΥ̓, τό, 30, 32) ς3, τό, 77», 8, 
131. Οἵ. Νίς. ἙἘλιουρ (Λ ρῥῖὸ Δ) 82, τοβ,΄ τι8. Ἐδειούρ 10. 
Σιεδειέρ Οὐπιρ. Σεδιούρ ἰὼ ομαγδές. πύποτε Αἰεχ.- ϑαάιίομν Αστη. 1. 
αἰὔαυς. Απῃ. Εά. Ἑαύοωαν Οεοτρ. . 

Ο ΨΊ. Ὑοῖυπι σοπηπια α 'π ἰεκῖι, δὰ Παδοῖ ΠΊΔΓΡΟ ῬὈγὶπτὰ τηδη1},. 
Ἀσ. 1. ᾿ τῶν] τω ΠῚ, 18, Κ4, 74, 7ς» 76, 84. τού, 134. ᾿ Τὸν 

53) 9. τῶν ἷπ οσμαγαέξ. πηποσγε, Αἰεχ ἐφ ῥγφγητας Οορῖ. εἰ 

ριωηπιπυης ΑΥΔΌ. 1. 2. εἰ δε ὑγαυπυηῖ δίαν. Ασαῦ. 3. Συ- 
μεῶν] δ νιεοπὶς συὴν ἀγουϊο ΟΟρί. Σαλαμιὴλ] Σαλαμαὴλ κ4. 

Σαλαμιηδ (Δ ρτὸ ΔΛ) ς 3. 
ρίσσαδὲ το. Σερισαδαῖ τό, 7ς, ὃς. 

Σουρισαμᾶϊι 3. Σουρισαδὲμ, 18. 
ΨΙΙ1. Τῶν] τω 1Π1|, 18, 54) 74, 7.5) γ6, 84) τού, 134. τὸν ς 3) 

ς9. τῶν ἴῃ οῃλγαέὶ. τηΐπογε, Αἰοχ. τοῦ 1ἰρῖ, ἀε ργϑπιτυης Οορί. 

ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. εἰ ἐξ ρῥγωτγηϊυης ΑΥδῦ. 2. δίαν. Οἰἶϊορ. ἸΙυυδὰ] 
Ἰουδαν τό, 131. Ναασσῶν)] Ναασκὼν 77γ, 121. Ναάκσὼων τό. 

Νασσων 130. Γορί. Ναασῶν Οοπιρί. Απη. τ᾿. δἰϊΐψυς. Αστ. Ἐά. 
᾿Αμιναδα6) Αμειναδαξ 11. ρ΄. Αμιναδαμ ΝΜ], 84, 1320. ΑΙΑ, 
Οὐοκὰ ἔοττπδπ) ἢπη1165 (υπΐ μ εἰ δ ἴῃ Οοαά. ἐοραϑ ἴῃ οπαγαέζεγα Ἰἰραῖο. 

Ψ1Π. Τῶν] τω 12 τ8, ς4) 74) 7», γ6, 84..τού, 134. τον ς3, 
κο. σῶν ἐξ ομαγαξὶ, πὐποις, ΑἸεχ. δἰ ῥγαγϊτυηῖ ΑΥΔΌ. 1. 2. ἐξ 
γταπιπυης Οορῖ. δ[᾽αν. Μοίᾳ. εἰ ἐε ργϑπηπιης Αγαῦ. 3. ϑδίαν. 
Οὔἶτορ. Ἰσσάχαρ] Ισαχαρ τού. ΑἸΙά. Οορι. 5ῖν. Οἴτορ. Αππη. 1. 
αἰήᾳιε. πῃ. ἘΔ. ἠκχκαεήαν Οεογρ. Ναϑαναὴλ] Ναϑαϑναηλ 
Ῥιπιο, {ξὰ ροῆεα 9. δηῖες ν εγαί. )ς. Ναϑαηλ 775 131. Ναισηὶ 
Ἄπ. 1. Σωγάρ)] δωάαν Αὐτηθηὶ Οοαά, σομηρίυγεβ. δώσων Ατ- 
Τπδηυ5 Οοὐ. πηῦ8. δορων δίαν. Οἰἶϊζγορ. Δγπιεηι8 (Θά. υηυ5. δὼ- 
ἐαν Απτῃ. 1. αἰὔχιε ποῃπ}}}}}. Αὐτη. Εὰ. 

1Χ. Τῶν] τω 18, ς4, 71), 735) 76, 84, τού, 134. τὸν ζ3, ζ0. 
εἰ Ῥγαυγλταμς ΑΥΔΌ. 1. 2. ἐδ ργαγλτυης (ορί. δ᾽αν. Μοίᾳ. εἰ “ε 
Ργαππτυης ΑταΡ. 2. 8ιαν. Οὔτορ. Ζαξουλὼῶν) Ζαομίοη ϑῖδΑν. 

Οἴτορ. ᾿ Ἐλιὰδ] Ἑλιαξδ (πος) 84. Ἐλιὰμ ΑἸ. Χαιλων] 

Αχαιλωὼν τύ, 305) ς2,), 737ν131. (δῖ, Νὶο. Αχελων 77. Χελων ΧΙ, 

18, 10, 295) 53. 74. 75» 1ούό, 134. Οοπιρί. δῖαν. Οἴἶτορ. Απῃ. 1. 

Αἰσυς. Ατα]. Ἑά. Χελωμ ς6. Ολείϊωπ (ορι. Οὐείσωμ Οεογρ. 

Χ. Τῶν υἱῶν] τὸν ἰαῃίυτη ς3,) 59. τῶν τΔῃϊυ πη 7) γ6, 83. τοῦ. 
τω ἰΔηιηι 18.) ς4) 74.» 84) 114. εὐ γι τὰς ΑΥΌ. Σ. 2. δε Ῥγϑ8- 

Ἰηϊπυπί Οορῖ. δίαν. Μοίᾳ. εἰ ἀξ ργϑυλτυηῖ' Ασαῦ. 2. δῖαν. Οἰϊσορ. 
“ΖΙὶδ στὰ αὐίουϊο Οεογς. Ἰωσὴφ] ᾿Ιωσὴπ εχρηϊπιιηϊ ΑἸῚ. 1. 
αἰΐχιε. Απη. ἘΔ, Ἰωσὴδ εἐχρτείπυϊς Θεοῦ. τῶν Ἔφρ.] τον ΕφΦρ. 
ς9.- ἐἰ ἀκ δ ἐς Ερλν. 5ϊλν. Οἴτορ. Ἐφραὶμ] Ερναΐνε Οεοτς. 
Ἐρλνεσι Οορῖ. δίαν. Ἔργένε Αστὰ. τ. αἱίαυς. Ασηι. Εα. Ἐλι- 
σαμα} Ἐλεισαμα 11. Ἑλισσαμα γς. Ἑλκαμα τό, 737 131. Οδί, 
Νίὶς. δ αν δῖαν. Οοοῦρ. υἱὸς Ἐμ.} τὸν Εμ.- ς9. Ἐμιὰϑ] 
Σεμιουδ 11, Ν]],1ς, 18, ς47.7217) 750 118. ΟΟμρὶ. ΑἸά. δῖαν. Σεμ- 
νιουδ τς. Σαμιουδ 82. Αμιουδ ΙΝ. ᾿Ἐμιοὺδ 'π οδιαταξζ, τίποτε 
ΑἸεχ. διαπιίεοά Ὠϊς, (εὰ 4110] δενπίομα,, (ορῖ. τῶν Μαν.} ἐε ὑτγαα-α- 

γηϊτεῖς δῖαν. Μοᾷ. Μανασσῆ) Μαννασσὴ ΑἸΙεχ. απαβη Οεοτρ. 
Ἀπῃ. 1. αἰϊψφιε. Απη. Ἐ4. δίήπαμι ϑ8ῖαν. Οἰἶτγορ. Γαμαλιὴλ) 
Γαμαιηλ ς3. δαπιαίοὶ Εεοτς. ᾧαδασούρ)] Φαδασσουρ ΝῚ], Χ, 
τό, 64, 8ς, 131) 134. ΟΟπιρὶ. ΑΙεχ. Τὐρί, δίαν. Μοίᾳ. Φαλδασ- 
σουρ τοβ, 118. Φιδδασουρ τς. Φωδασουρ .9θ. Ῥαάῥων Οεοτᾷ. 
Ῥαάῥρων Ατπτα. 1. αἰίηυο. Απη. Ἐά. 

ΧΙ. Τῶν Βεν.] α 7ς. τῶ Βεν. 18, ζ4,) 74) 75) 76, 84. 1οό, 144. 
τὸν θεν. 35 49. εἰ ῥγδημυπς ΑΥΔΌ. 1. 2. 4 ργπηκιης Οορί, 

δῖδν. Μοΐψ. εἰ {ε ῥτατγηϊυπὶ δῖαν. Οἴἶγοσ. Ατδῦ. 3. Βενιαμὶν} 
Βενιαμειν ἾἼΠΙ, Χ, 30. ΑΙά. ΑΙεχ. Βενιωμεὶμ 1ἰρί. 

᾿Αξ,δαν] Αξιδααν ΧΙ. Αξειδαν ΝΙΙ, Χ, τό, 22, 8 ς9 

(αἵ, ΝΝ:ς. 

Σονρισᾶλαι (Δ ρῖὸ Δ) ςό. 

(εοῖσ. 
᾽ . οριὶν δ᾽ Ἀ γ, ὌΝ Ν 

τ2τ ΓΙ, ἈΑξισῶμ ςς. Ἀμειδῷ 30οθ. Αμιθὰν οὶ. 

Σουρισαδαϊ ] Σουρισσαδαι 2. Σου-᾿ 

Βεηπίαριση ᾿ 

“"πἰμαάαηι Οεοτρ. Γαδεων.} Γεδεων, ΧΙ, 18, 75. Γεδέωνει 1]. 
ἢς, 1.4 ἴπ τηᾶγρ. Γάδεωνι, Χ. Γεδεων 71, 74, 76, 84, τοῦ, 134. 

Οορι. Οεοῦρ. Ασπι. 1. αἰϊίψιε. Αἰτῃ. Ἐά. αδεων ς3, τ29. ϑίαν. 
"Οἴἶτορ. Γαϑαιων 83.. ΑΙά4, Γαιδαιωνει ΙΝ, Γαδεωνεί Πρ, Αδε- 
ὧν! 8. Αδωνι ς0. ; 

ΧΙ. Τῶν] τω 18, ς4» 74ν7.. 765 845 τού, 134. τὸν ς3,) ζ9ς. εἶ 
Ριαιαηῖ ΑΥὰρ. 1.2. ἐδ ργαπιαης (ορί. δἰαν. Μοία. εἰ «[ε 

Ργδτοϊττιπι Αγαθ. 3. δῖλν. οἶτον. ᾿Αχιέζερ] Αρίεχεν δῖαν. Οἤτον. 
“Πεἀέεαν (Οορῖ." ᾿Αμισαδα!) Αμισσαδαὶ )ς. Ἀμεισαδαιν ΙΝ, 
Αμισαὶ ς4. ᾿Αμισαδὲ ΧῚ. Οορί. Αχιμσαδὲ 18. Αμιχσαϑὲ τοβ. 

Αμισαδαν 74. γ6, 84, 134. ᾿Αμεισαδὰν Τρ, Μίισαϑαν 18. Ατγηι. τ. 
Αἰίαυς. Ατὐτη. Ἐά. “μη αάα δῖαν. Μοίᾳ. Αι» αα δῖαν. Οἴτγορ. 

Ζμισαδαϊ το, 71. Ζαμισαδαι τό. Ζσαμισαϑαι τς. Ζαμεισαδαη Χ. 
Ζαχιμσαϑδὲμ, 10. Αμιναδαδ ς3. “ἀπηπαία Οεοτρ. 

ΧΠῚ. Τῶν] τῶ 18, 54) 74, 7.» 76, 84, τού, 134. τὸν (3, ζ9. 
εἰ Ῥγφτηϊτιης Αγαθ. 1.2. ἐδ ργπηϊαπε Οορῖ. δ᾽αν. Μοίά. εἰ ἐς 

Ργατηϊττις Ατδῦ. 3. δῖαν. Οἷἶγοσρ. ᾿Ασὴρ] ᾿Ασσὴο Οοπιρὶ. Οορι. 
Φαγαϊὴλ] Φαγαιλ τς, τό, 32, ς2. (αἴ. Νίς. Φαγεηλ ΙΝ, ΧΙ, 29, 
53) 54. τού, τοϑ, 118, 129. (οπιρὶ. (ορί. Φαγεη )ς. Φαγαλιηλ 

59. Φχγελιηλ ι8. ῥαγεηΐ Οεοῦρ. αρίη! Αγ. 1. αἰϊφιιθ. Ασηι. 

Ἐ4. Ἐχραν)] Αἰχραᾶν 18,29. ἔχϑραν τοϑ, τ18, 129. Οὐοπιρὶ. 
ΧΙΝ. “Γῶὼν] τω 18, ς4, 74, 7.59 76, 84. τού, 134. τὸν ς3, ξ0. 

εἰ Ῥγξτηϊζαιης ΑΥαθ. 1. 2. δε ργϑτιηϊταης Οορῖ. δ᾽αν. εἰ 4 ῥγβε- 

πϊτς Ατὰρ. 3. Γαδ] Δαν (ἔς, [δὰ οσυπ Ναὶ. [ες δὶ ἰπ οοτη. 12) 
γ4. Ἐλισὰφ] Ἑλισσαφ 7ς. Ζελισαφα ἸΥ. Ἑλισαφαὲδ ς 3. 
Ελισαφαν ΧΙ, το, τοϑ, 118. Ἐλιαφη το. δίγαραι εοῖσ. Εἰΐα- 

βαπ Ατγμεηὶ (οάά. ἀυο. δααπ Αὐτὰ. 1. αἱίχυς,, Ασῃὶ. Εά. 

Ῥαγονήλ])] Ζιναροκηὶ (ῃς) Αἰτῃ. 1. αἱϊΐψφας Αππῃ. Ἑά. 

ΧΝ. Των] τω 18, ς4) 745 76, 84) 134. τον ς3, 19. εἰ Ργρεπιϊζς 
τη ΑΥΔΡ. 1. 2. δε Ργφηλπιης (ορί, δῖαν. Μοίᾳ. εἰ ἐς ῥγαπιῖ- 
ἴὰης ΑΥΔΌ. 3. δῖαν. Οἶτορ. Νεφϑαλὶ] Νεφϑαλει ΝΠ, ΧΙ, ςς, 
8ς. Νιφϑαάλειμ 18, ς3,), 64), 71, τού, 118. Αἰά, Νεφϑαλημ 7ς. 

Νεφθαλιμ ςό, 74, γ6, 82, 84, 129», 131. ΟΟπιρΙ. Οορι. δῖαν. Μοίᾳ. 
Νειλαίϊμι (ἢ) 8ῖαν. Οἷἶτος. Νεπϑαλὶμ ἐχρήπιυης Ατηι. 1. αἰΐφυς. 
Αταν. Ἐά. Νεπθαλὲμ εχρηπης Θεοῦ. ᾿Αχιρὲ] Αχιραι )ς. Αχειρε 
ΠΧ, ς3, 6, γ1,) τοό. ΑΙά, Πρ. Ζαχιρ 82. Αχηρ 18. Ζαχει- 

ρᾶν ΤΥ, 29. ᾿Αχειρὼν Οοτηρ!. Αρχιερευς (ῆς πεγε) σο. «Διἀεὶνεὶ 
δ[αν. υἱὸς} νιοὺυς (ῆς) ς 3. Αἰνάν] Εναν τό, 32, ς9, 719 759 

118, 131. (οηρὶ. (αἱ, Νῖίς, δίαν. Οἴτορ. Οεοῦρ. Αὐπὶ. 1. δας. 

Αγ. Εά. νων ς3. 
ΧΥῚ. Οὗτοι] Ἔ εἰσιν ξ4, 7ς. εἰ ἀὴ Αταῦ. 3. ἐπιχλ.] οι 

ἐπικλ. ΙΝ. Οὐοηρριὶ. ἄρχοντ.} εἰ ργίπείρες Αταῦ. τ. ὡ. Οὐογψ. 
τῶν φυλ.} « "νἰδιεδμς δῖδν. αὐτῶν] α 11], ΧΙ, 18, ς4. )ς. Απη. 1. 

Αἰ χια. Αὐηι. Ἑά, χιλίαρχ.] εἰ ἀΤ ργαυυης Αγ. 1. 2. εἰ 

Ῥγαγ παῖς ΑΥΔΌ. 3. εἰσ!) , Ηΐεγ. Αττη. 1. αἰϊΐφυς. Ατπλ. Ἐά. 
ΧΝΤ. ἔλαξε] μυπρίναπε Αὐτὰ. 1. αἰΐᾳφυς. Ασπὶ, Ἐα, τοὺς 

ὥναχκληϑ.} τες ἐπικληϑ. 128. δ8ἷδν. Οἴἶτοσ. κα τὲς 7ς. ἐξ ὀνόμ..} 

μπορεῖμε δ'αν. Οἰορ. ἐπ ποηιεη ἰη πομῖόπ Οθοῖσ. -Ἐ ἐἰίοσωνι Αταῦ. 

ἘΠ 

ΧΥ͵ῚῚ. τὴν συναγ-.] τὴν συγίενειαν ςς. κ τὴν ΑΪοχ. συνή- 

γαγον] ἐξεκκλησιασον (ἢς) τοϑ. ἐκκλησίασον (ἢς) 77. εξεκκλησια- 

σᾶν 157 τό, 20, 30, 32, 52, 549 64, 73) 8.» 118, 130, 1321. Αἰεχ. 
(δι. Νίς, ϑίαν. Οἴἶτγος. Απηεπὶ (οάά, αἰΐᾳυϊ. Ατγη. ΕἘά, ἐξεκκλη- 
σιασαν ἴῃ ἰεχίι,, εὐ συνηγαγον τπᾶῦρο, Χ. εξζεχκλησιασεν το. ἐκ- 

κλησίασαν ἴῃ ἰεχίι, [δὰ συνήγαγον τηᾶγρο, Γἰρί, τνοζαυόνμπὶ ΑἸππ. Σ. 

ἐν μιᾷ] κένΙν. τῷ μηνὺς) του δευτέρου μ. τοθό. του δευτε- 

βου 18, ς4,) 7,4.» 755) 705 84,134. Αγαῦ. 3. δῖαν. Οἴἶτορ. ΔΑἴπη. 1. «]}}- 

46. Απῃ. ΕΑ. τοῦ δευτ. ἔτ.} ετ. τοῦ δευτ. 84. ΑΥΔΌ. 3. ϑίαν. 
Οἴἶγοσ. ἐπ απὸ Μεωμο Ατὐπι. 1. αἰσαδ. Ατὐπι. Εα, ἐπηξόνον- 
σαν] ἐπεσκέπησαν ΙΝ, 1], Χ, ΧΙ, τς, τό, 19, 20, 32) ς2) ζ 3, ςό, 

ὃς, 1οῦ, 118, 128, 130, 111., Αἰά,. Αἰδκχ. 

ΓΠρί. (αι. Νιὶς. (ορῖ. 8]αν. αἰια ας. Δύω, Ἑᾷά. 

πον ᾽Ν ἐδ ει ὅχας 
ςϑ.. ζ0. 64») 72») 73. 775 93; 

(σοοῖσ, ᾿'ΔΙΠΊ. 1. 



ΚΕΦ. 1. 

10. 

20. 

Α Ῥ ΘΜ ῸὉ 1. 

τῷ Φ ν90 ς, Ἧ 9 φ. » Ὅ ᾿ Ἀ,.ϑβ 9 “ Νν 9 γ΄. 

γενέσεις αὐτῶν, κατὰ πατριᾶς αὐτῶν, κατὰ ἀριδ μὸν ὀνομάτων αὐτῶν, ἀπὸ εἰχοσαετᾶς καὶ ἐπάγω, 
Γ] 9 ἅ 3 “Ὁ ΄ ΄ ν φρο [οὦ “"ς5ᾳ5.» 7 

πᾶν ἀρσενιχὸν χατὰ χεφαλὴν αὐτῶν, Ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ" χαὶ ἐπεσχέπησαν 
2 “3 29 ἴω ἴω] Καὶ ἐνέ ς ἰοἱ ἫῬ δὴ ό Ἶ ΝΥ Ν Πνεῖ Φ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ τοὺ Σινᾶ. αἱ ἐγένοντο οἱ υἱοί Ῥουθὴν πρωτοτοχου Ἰσραὴλ χατὰ συγ]ενείας αὐυ-- 
[ἢ ᾽΄ 393 .“Ὁ 3 ἰδ 39 ὍὉ 3 Ν ΄ 3. ». 

τῶν, χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους πτατριῶν αὐτῶν, χατὰ ἀριϑμον ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ χε- 
φαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενιχὰ ἀπὸ εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐπάνω, τᾶς ὁ ἐχπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, 
Ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐχ τῆς φυλῆς Ῥουξὴν, ἕξ χαὶ τεσσαράχοντα χιλιάδες χαὶ “«σπενταχύσιοι. 

Τοῖς υἱοῖς Συμεὼν χατὰ συγγενείας αὐτῶν, χα]ὰ δήμας αὐτῶν, κατ᾽ οἴκες πατριῶν αὐτῶν, χα]ὰ 
ἀριϑ μὸν ὀνομάτων αὐτῶν, χατὰ χεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰχοσαετᾶς καὶ ἐπάγω, πᾶς 
ε« » 7 3 θὰ ’ « 93. Ἡ, 3 Ὅ“Ὁ 3 “ μ᾿ Ν 3 ΄ εν 7’ 

. 0 ἐχχορευόμενος ἐν τὴ δυγάμει, Η ἐπίσχεψις αὑτῶν εἰ τῆς φυλὴης Συμεων, ἐγγεᾶ χα! ππεντήχογν]α 
4 Ν᾿ ΄ ων ς ».»9 ι.. Ν φ 39 Ὅ“ὁ Ἁ, ’ 8. “Ὁ 3 

χιλιάδες χαὶ τριαχόσιοι. Τοῖς υἱοῖς Ιόδα χατὰ συγγενείας αὐτῶν, χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ 
οἴχους “πατριῶν αὐτῶν, χατὰ ἀριϑ μὸν ὀνομάτων μαυτῶν, χατὰ χεφαλὴν αὐτῶν, “πάντα ἀρσενιχὰ 

ἀπὸ εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐκάγω, “πᾶς ὁ ἐχπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, Ἣ ἐπίσχεψις αὐτῶν ἐχ τῆς φυ- 
λῇ Ἶ ,δ ’΄ Ν ΕΘ Ὁ, ’ δ “ς ἐξ ΄ Τ φ. ς ν9 Ἷ ΄ Ν, ἧς Ιόδα, τέσσαρες χαὶ ἑδδομήχοντα χιλιάδες χαὶ ἑξαχόσιοι, Τοῖς υἱοῖς Ισσάχαρ χατὰ συγ- 

ἐπισχιϑχτο τῳ τς. επισχεψαντο ι8, γ4. 76, 8... τού, 120, 134. 

Οοπιρί. επεσκιζϑνσαν ς3. γενίσεις) γιιᾶς εχρήπιυπτ Απι). 1. 
αἰ χις, Αστιν. ἕὰ.,.,. αὐτῶν τ᾿ τ- αὐτῶν 15]  ροἢτγετημπι εἴ 4ι1α» 15 
πε λοςηῖ ς 3. χατὰ πατρ.] κατὰ τὰς τὸ (πρὶ. εἰ βευπάμπ 

“7σπιϊαε ΑγλΌ. 4. δῖδν. Οἴἴγοζ “μὲ. μασι ας Ατγαὺ. τ. ἃ. 

τῶν ' π-αὐτῶν 35) ᾳ Ροϊγεπιαηιν εἴ υ ἰἰ5 Ἰηιετ]σςηϊ 134. καὶ 

αριϑμ.} εἰ μυυπάμπ πεπισππ ΑταΌ. 3. δίων. ΟΥἶτοσ. εἰ πύπιενκπε 

ΑγδΌ. 1. 2. αὐτῶν 1] “ν γγαπιίπυης ΓΜ, ΑἸοχ. 

οἰξ πρὶ σππὶς δῖαν. Οἶτοχ. Απιν. 1. αἰδΐχις. Αττν. Ἐά, πᾶν αἱρ- 

φινιχ.)} α τᾶν, εἴ αρσινικὸν Ἢ Ὀοῖδῖ, 'ϑ, “Ὁ ποῖλε υἱπιπιαυς ΑἸςοχ. 

χε αλὴν)] «αρα διδλν. Απῃ. 1. αἰΐφυς. Αὐππι. Εμὶ. αὐτῶν υἱἷι.] 

αὐτου τς. 
ΧΙΧ. Ὃν τρόχ. συνίτ. καϑα ἐνετείλατο Πιδγρὸ 8ς», εἴ ῥτἸπιΔ 

ΩΣ: 110. Κιύρ.1 ἀσυλεπν μγαταντς Οςογς. τῷ Μωυσ.} 

α Διλῦὺ. 1. 2. χα) α 72. ϑ8(λν. Οἴἶτοζ. ἐπεσκέπ.} -Ἐ αὐτοι 
ΤΑ, ςβ, τὸ, 72) δὲς τ98,. 118, 129. ΑἰΙά. «Ἐ ἰάςαν ἵπ σδαγαέξ. πὶὶ- 

πτε ΔἸον, «Ἑ αὐτου ((ς) 19. 1: ἀΐ δίαν. τῇ ἐρήμῳ} πιοκίξ 
εὐχὴ δετουΐο Απιδ. 3. τὰ} α 18, 6 γι. Αταῦ. 3. τη ΧΙ, 32) 
5.4) (8, 71), 74, 7-. 76, 84. 1218, 134. τω 10, το6. τὸ (ς) ΙΝ. 

“Υς 1]. Σινὰ) Σεινα 1Π01Νν. Σιναῖ 18, ς4,) ς8, 7 7ζ. 

ΧΧ, οἱ νἱο}} τα υἱ 71. οὐ Χ, 18, γῳ τοῦ. ΑἸΔ. Εἰρί, Ολγ, ΝΊς. 
Ῥαδνν) Ρκξεν Χ. Ρηξιν 74,134. Ῥχδωμ τοῦ. Ῥχξδιμ τύ, 18,}ς, 111. 
(41. Νὶς. δῖαν. ὉΟἴτοσ. τρωτοτόχον) πρωτοτοχοι ς8, .9. Αἰ. 
συγῖιν.} χεπετατίονζ: Ἄττι. 1. αἰΐψυς. Αἰτῃ. Εκὶ, εοφναλίακετη δίαν. Οἵ- 

το. κατα ῥήμ.)} ἐ ργαπίπτυηι Ασαῦ. τ. 2. 3. δίαν. Οἴἶγος. Οδοες. 
αὐτῶν 2.}] α Οὐσῖς. αὐτῶν 2 --αὐτῶν ,"}) α φΡοϊτειηυπι εἴ αυπξ 
ἰὸς ᾿ωϊοτ)αςςηξ ς 3. χατ᾽ οἷκ.] καὶ οἱκ. τς. ω ρεαυιτυηι Αγαῦ. 
1. 2. 3. δίαν, Οἴτορ. ὕδοσ. κατὰ αἀοιϑμ.] κατα ἀριϑμους ἹΝ. 
“' [τατηϊπτιηῖ Δὐαῦ, 2. δίαν. Οἴἶιορ. Ονογρ. αὐτῶν 4] “ ργι- 

πη ΓΨν. ΑἸοχ. κα το, ε18. (ἰοπιρὶ. αὐτῶν ,, --αὐτῶν ς"] 

α ἃἰιετοισ. εἴ φυᾶ’ 5 ἰπιεηλοςης Οογζ. κατὰ χιῷ.)} α χατὰ 

(μι. ὦ ρμπεπλτς Αταδ. 3. χιφαλνν} ἐαρίια (ρξ. δἷλν. Μοίῃ. 

Ἄπ. τ. αἰδίαις. Αἰπῃ. Ἐα. αὐτῶν ς] , τοό. (ορι. τανῖα 

ἀξσιν.) τ΄. τα αρσεν. τό. πᾶν ἀρϑενικὸν 10, ς3, τοῦ, 118. (πρὶ. 
δίαν. Οἰἴγορ. Ἀπ. 1. αἰίανε. Απτὶ. Ἐὰ. { ἀντὼν 7ξ:. εἴ ΡΓΕ- 

τς (ὐοτᾷ. 

. 

αυ- 

ΙῚ 

εἰχοσχετ.) 

᾿ - φ . Ρ ν» ΄ Α 

εἰχος.} οὐχιίπεὶ αππὶς Δυρ. χαὶ πανὼω]) κα και 

Απτνῖ. σᾶς ὁ ἐκπορ.}) α πᾶς ς3. αὐ ομενὴ γμὶ ογυοβα οβ Αττα. τ. 
δἰιίιις. Απη. Εα. ἐν] ες δῖαν. Τὴ δυν.} αὶ τῇ τι, ϑινν. 

Οἰἴγος. -Ἔ αὐτῶν 72. Ισραηλ 18, (4, ς8, 7... 73» 84 τούς 114. 

ΧΧΙ. Ἡ ἰἐτίσν:ψ.} ν ἐπισχοπη ΠῸ ΤΥ, 18, ςῷ ς8, 71. 7ς. εἴ 

Ἐπς τοῖς ὁ {ΠΡΌ} ππᾶσνο γτιπιᾶ πιᾶπ 130. ἰδ παιη. μίυΓΑ}} ἐχργιηῖξ 
δίαν, Οὐἶγορ. πεπέσω ΟΟοΣ. ἐπ ἐπεί σας Αττα. τ. αἰϊαις. Ατπι. 

Ἐπ. ὦ ρπεπνῖθιης Αταδ. 1. 2. ἢ ἐπίσκ. αὐτ.}.. Αιαῦ. 3. ἐκ 

τῆς φυ}.} δίμτωπ Οεοτρ. 'Ῥουξην] Ρουδιν τς, 130, 134. Ῥχξιμ 

τό, 121. (ας, Ν ο, δἷδν. ἕξ καὶ τισσαράκ. χιλ.} χιλιαδὲς σεν- 

τοισδὶ τισσηταν, ιξ γι. τεισσαρακ.} τεσσεέρακ. Π|, ΜΠ. 1 Ἰρῦ, 

“να χιλιαδας 9. τοινταχόσ.) ᾧ ̓ἰτεγὰ ὑπα, αὐ (ιδίεαυς- 
υυυνς σύες ἢ τὶ 

ΧΧΙ], Τοῖς εὐ] καὶ τοῖς υἱοῖς ΙΝ, ς8. ΑἸά. Αταῦ. 1. 2. 

Δπτ. τς οἰἕηυς, Απην ἙΦ. ἡ ΚΠ ουπὶ ἀπ. ἱπῖεγροίϊο Αγθ. 2. 

(ἴοογσς ἰὴ ἀμί σαστη αττὶ ργλο οἷαν. ΟΥγοσ. ῥδοναα οὐτὰ 

ἅττ δὲρνς ΔΙοΙη. Συμεων--- Συμεὼν ἰπ ςοπη. 23} αὶ Ργίπγυτη εἴ αυᾶε 
σνγίενειας) ρεπετδδίομες Αὐπῃ. 1. αἰθαυς, ἔδυ μιοτ ἀροης τούς 

Φ-ι ψ 

ΛΔ. ἘΔ. εοσησιίοπγαι οἷν. Οὔτζγορ. αὐτῶν 1] α 82. Οεογξ. 

κατὰ δήμ.} χαὶ δηα. 71. εἰ ρασπιπυπῖ ϑίαν. Οὐἶτος. τοῦ. αὖ- 
τῶν 2] α 71. κατ᾽ οἶκ.)  ργαηντυης ϑίαν. Οὗἶτγος. Οεογρ. 
αὐτῶν 15] -Ἐ αἱ ἐπιτχεψεις 8. τ (ὡὐ καὶ ᾿ ἐπισκεψις αὐτων ἸΝΜ΄. 

Ἑ σράσπη ἕὡὉ Χ ἴπ οπαγαές. σπϊποῖς Αἴἰοχ. αὐτ. 42“ πταὐτ. 4] 

α Ροϊεγεπνιπι εἰ 4185 115 ἱπισηασοης Χ, τό, 27, 131. ἀρ 6 χατὰ 
αρι3μ.} κατὰ αριϑμάτων (0) 1. “' ργαπιίπυπε δίαν. Οὔῇτορ. 
Οεοιν. αὐτῶν 0] αδοῖ ὡὉ “ΙΝ. ἰπῦει Ὁ “ὦ ΑΙοχ, 

α Οοηρ!. χατὰ κεφαλὴν) κατὰ Χχεέφαλης (ἢς) 7 », 77. “ευπάαπε 

ἐαρμα δῖαν. Μοίᾳ. Θεοῦ. ἐ ὑπεττυης δἷλν. Οῇτγοσ, Οεογρ. 
τᾶντα ἄρσιν.) τ΄. τὰ ἄρσιν. 16, ς.9. 75. ὥσαν ἀρσενικὸν 128. ΑἸά. 
δίαν. Οἴἶγος. Ατστ. 1. αἰΐφυς. Αγων. ΕΔ, ΑἸΝ.. εἰκοσαετ.} οἱ- 
ξἰπιὶ απ Αυφ. δῖαν. Οἴτορ. Ατπι. τ. αἰΐφιας. Αγπλ. Ἐά. πᾶς ὁ ἐχ- 
πορ.--- Συμεὼν ἱπεϊιῆνε ἱπ φοπγ. 23] α μᾶς εἴ 415 ἰὶς ἱπτογγαςεηῖ 71. 
πὰς], Απτῇ. 1. δἰίίψιις. Ασπλ. Εα, ὁ ἐχπορ.) φωὶ φρνεϑαν οἱ 
Ατπι. 1. αἰϊίσυς. Ασπῃ. Εαὶ. ἐν) πὶ διαν. Οἴτγορ. τὴ δυν.} 
α τῇ δῖαν. Οἴἴζγοσ. 

ΧΧΙΙΠΙ. Ἡ ἐπίσκ. αὐτ. Βαδεῖ ωρτα ᾿ἰπεᾶπὶ το. ἐπ ἐπ ρεαιίοαί δεν 
φύνα Αττῇ. ἱ. αἰΐψυς. Αττη. Εά. δὴ ρυββηνταπς Αγαῦ. 1. 2. 

Φυλ.} τῶν νἱὼν 120. Συμεὼν] Συμιὼν Ἔχρείπηῖς Οὐοτς. 
καὶ πιντῆήκ. χιλ. καὶ τρ.] χιλ. τριακ. τσεντηχ. ἐγνεα 71. πεντῆχ. χαὶ 

ἐννέα χιλ. χἂι τ 10, 108. δίαν, Οἴτον. Οεογρ. πῃ. 1. αἱ 4υς. 

Ατην. Εά, τριακόσιοι] τετρακόσιοι 109, 108, τ18. 1ἰρί, -} ἢἰς 
φυοτά τῆ πὶ (ὐαὐ ἀθο σοπηπιαῖλ ((οἷϊ. 76, 37, ἰη στε ποίϊγα, ἴῃ αὶ» 

θυβ υἱγπιΐφις νατίαππῖος φποϊποίπ)ι5) ΓΝ. (οπλρί. 
ΧΧΙΝ. Τοῖς υἱοῖς) Δέμοε οὐπὶ απίου]ο δ5.1ν. Μοίᾳ. ΑἹ οὐπιὶ 

ατθςυΐο Οεοτν. ὦ ρπεπιτυης Αὐτὴ. 1. δἴϊαυς. Αππῃ. ΕἘὰ, Ἰώδα 

“-ἰΙεδὰ πὶ οοπι. 4 ςἾ α ροϊγοπνιπι εἴ αυα᾽ [να Ἰπτονασοιξ 10, 71) 72» 
τού. ῬιῸ ἱπείεπι μβαθεπῖ καϑ' ὁμοιότητα τῶν πϑωτῶν 108, 118. εἴ 

ἀπ τετ διεῖπε οπηπες ἢΐ (71 ταπῆιπτὶ Ἔχοδρῖο) ἰπ 144. ροῦ οπιης σ0Π1- 
τησῖυ πὶ μαγ, δὰ Πηρσιυΐας τὶ θυ5 ρογῖποην. συγ[ενείας } ςοδγαλίοηες 
Ἀγπι. τ. αἰψυδ. Αππτῇ. Ἑ4. ἐοὺ παλίομεηι δῖαν, Οἰΐτορ. κατὰ δήμ.} 

ε: φτατηκίυσι σαν. Οἴτοσ. σον. αὐτῶν 25] 4 Οὐοιν. 
οἱκ.) “1 αὐ δγησφογα; ὀόγησι εἰ σι ἄφκος ϑίαν. Οῇἶτζορ. 

εἰριϑμ.} ὦ ρεσξυύπυπι ὅ51αν, Οἶτορ. Οεογρ. οριϑ μὸν} σαρία 
Οεοσ. αὖτ. κατὰ χεφ. αὖτ. π. ἀρσεν.} δαθεηῖ Ὁ “Ὁ ΓΝ. ΑἸεχ. 
αὐτῶν ,κ"-- αὐτῶν ς3] α ρΡοῆτεπηιπν) εἴ φια 115 ἱπιοτδοοης ΟΟπΊρΙ. 
κεφαλὴν) εαρα δῖαν. Μυίᾳ. πμσπέγεσι Οεοσρ. Απτὶ. 1. αἰΐχυδ. 
Αττη. Ἑαὰ. σαντα ἄρσεν.) -Ἐ αὐτῶν 83. ἰπ πυπὶ|. ἤπρ. ἐχρτὶ- 
της δίαν. Οἷἶγοσ. Ασην. 1. αἰδίᾳις. Αὐτη. Ἑά. 

ΕἸ’ ἀππὶς δἷαν. Οἰοσ. Ασιπ. 1. αἰΐΐαφυς. Αττι. Ἑὰ. ἐπανω--- 

Ἰ᾿Ι«ϑα ἴῃ σοι. ἃς} α ροϊγεπιιπὶ εἴ 4116 ἢ15 ἰπτο)αοηϊ 71. τὰς) 
α Οεοτζς. ὁ ἐκπορ.) φμὶ εογεῥως οἱ Αττὰ. τ. αἰϊΐᾳυς, Λγην. Ἐα. 

ἐν] εὧν, δῖλν. τῇ ὃνν.) «τῇ τό, 73, 134. ϑδῖδν. Οἴἶτορ. 
ΧΧΥΝ. ἯἩ ἐπίσκ.} ἰκν πιπι. Ρἰυγα!! ἐχρη πες ϑιλν. Οἶτοσ. αὖ- 

τῶν] κα ϑίαν. Οῆτοσ. τίσσ. καὶ ἐδδ.} εἐξδομηκ. καὶ τεσσ. 10, τοϑ, 

118, πιᾶτρο ὁ. καὶ γ. (ἢ) 8ς. ἑδδομήκ. χιλ. καὶ ἑξακ.} χιλ. 
εἐξακ. ἐδδομηχ. 71. κα χιλιᾶδες 53. ἑξακόσιοι] ἐξακοσιαι 18, 71. 
᾿ς» (ας) Οεογρ. 

ΧΧΨΝΙ. Τοῖς νἱοῖς] ΜΙ οὐτὰ αὐτίουΐϊο Οθοσσ. ,]ίογκνν σὰπὶ αττὶ- 

ουἷο δῖ'αν. Μοίᾳ. οὐ βγη ΑταΡ. 2. εἰ δε ῥγωπη τς δίαν. Οἱο 

᾽ 
Χατ 

Ν 
Χατοι 

» . 

εἰκοσαετ.} οἱ- 

ἴτορ. δἰ ργαπικαπι Αταῦ. 1. 2. Αττη. 1. αἰΐαυε, Ατηι. ἙΕά. ἸἸσ- 
σάχαρ]) Ισάχχρ ΑΙά. Οορῖ, δῖδν. Οἷἶγος. ἐπκαγάαν αδεοῦρ. συγ- 

ος 



νῷ 

ΑΡΙΘΜΟΟ 1. 

9Φ “Ὁ ᾽ὔ’ . .Ὁ 9 βρῶ δῷ ᾿ 

γενείας αὐτῶν, χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους πΤατριῶν αὐτῶν, χατὰ ἀρισ μὸν ὀνομάτων αὐτῶν, 
3 0 »’ὔ’ 9 δ 2 Ν ἴω φὸ ᾿ , βῳ 

χατὰ χεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσεγιχα ἀπὸ εἰκοσαετᾶς χαὶ ἐπάνω, πτᾶς ὁ ἐχπορευόμενος ἐν τῆ 
ἔνε. ὧδ, ῤ 

ΚΕΦ: 

ἐποίεις -ῷ ἕν φ 9 »᾿»» » ἴω ὋΣ ᾽ ᾽’ὔ Ν, 7 ΄ Ν 

δυνάμει, Ἢ ἐπίσχεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ισσάχαρ, τέσσαρες χαὶ “πεντήχοντα χιλιάδες χαὶ 27. 
τετραχύσιοι. Τοῖς υἱοῖς Ζαξουλῶν χατὰ συγγενείας αὐτῶν, χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχες 38. 

βᾷ 8Φ Ὅ0 χν,,..» 9 Ν 9 ΄ 39 νῳ0Ὁ0 Ν Ν » “Ὁ ΄ 2 ΄- Ξ,΄ΞἮΙλΝ 3 

πατριῶν αὐτῶν, χατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων (αὐτῶν, χα]ὰ χεφαλὴνζαὐτῶν, πάντα ἀρσενιχὰλ ἀπὸ εἰχο-- 
[ων ς » φ΄ φρο ε 9 ’ 9 φ᾿ 4 ε 9 ’ ». 0. 3 ἰδ ων 

σαετοῦς χαὶ ἐπάνω, “πᾶς ὁ ἐχπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, Ἢ ἐπίσχεψις αὐτῶν ἐχ τῆς φυλῆς Ζα- 29. 
Ν ε Ἂς "ςς [4 ᾿ ΄- ΄ βρῶ ς “Ὁ. 3 Ν ς » 3 Ν Ἂ, 

δουλῶν, ἑπτὰ χαὶ ππεντήχοντα χιλιάδες χαὶ τετραχύσιοι. Τοῖς υἱοῖς Ιωσὴφ υἱοῖς ᾿Εφραὶμ χα]ὰ 80. 

συγγενείας αὐτῶν, χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους πτατριῶν αὐτῶν, χατὰ ἀριϑ μὸν ὀνομάτων ((αὖ- 

᾿ σῶν, χατὰ χεφαλὴν αὐτῶν, πάντα ἀρσεγιχαγάπο εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐπάνω, “σὰς ὁ ἐχπορευύμενος ἐν 

τῇ δυνάμει, Ἢ ἐπίσχεψις αὐτῶν, ἐχ τῆς φύλης ᾿Εφραὶμ, τεσσαράκοντα ᾿χιλιάδες χαὶ πενταχό- 31. 

σιοι.. Τοῖς υἱοῖς Μανασσὴ κατὰ συγ[εγείας αὐτῶν, χατὰ δήμες αὐτῶν, χατ᾽ οἴχες “τατριῶν αὐ- 32. 

τῶν, χατὰ ἀριϑ μὸν ὀνομάτων αὐτῶν, "χατὰ χεφαλὴν αὐτῶν, πτάντα ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰχοσαετᾶς χαὶ 

ἐπάγω, πᾶς ὁ ἐχπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, Ἢ ἐπίσχεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Μανασσῆ, δύο χαὶ 45. 
΄ 7 ᾿ν 7 ρ ς Ν ᾿ν τ 8... ἢ Ν ἈΠ“ 3 

τριάχοντα χιλιᾶδες χαὶ διαχόσιοι, Τοῖς υἱοῖς Βενιαμὶν χατὰ συγ[ενείας αὐτων, κατὰ δήμους αὐ- 534. 

γένείας) τορπαλίοποη ϑῖαν. Οὔἶτορ. ρέπεγαμίοπεε Ἀπ. τ. Δ Π|416. 

Ἄτση. Ἑάὰ. αὐτῶν ιῬ---αὐτῶν 39] , αἰτεγυῖγ, εἴ 4ι5 115 ἰητεγ]αςεηξ 
ἢ. αὐτῶν 15] κα 71. κατὰ δήμ.} και δημ. 71. καὶ κατὰ 

δήμ. ΑΙά, Οεοῦρ. δμέ ργυηῖς δῖαν. Οἴἶζγορ. κατ᾽ οἶκ.] κατ᾽ 
οἱκ. αὐτῶν χατ᾿ οἱκ. τς. εἰ ῥγαπλ τς δίαν. Οἴτορ. αὐτῶν 3] 

χὰ ς: κατὰ οἱριϑ)μ.} εἰ Ῥγαταϊτῖς δῖαν. Οὗἶτορ. αὖτ. κατὰ 
κεῷ. αὖτ. τ. ἄρσεν. μαθεηῖ Ἢ μι ΓΝ. ΑἸοχ. αὐτῶν 495---αὐ- 

τῶν 5] . αἰϊτεγυῖγ. εἴ φυδε 115 ἰητεγάςεπε (οτηρὶί. κατὰ κεφ.} εἰ 
Ρῥταγηϊϊπιης 8ιαν. Οὗτος. Οδοῦρ. κεφαλὴν] κεφαλης 7ς. εαρίία 
δῖαν. Μοίᾳ. σεογσ. Αστῃ. 1. αἰΐψφυς, Απη, Εὰ. ταντα ἄρσεν. 
τῷ. τὰ ἀρσεν. τό, ς4) 739 75. ἴῃ Ὠυχη. ΠΗΡΊΪΑΓΙ Ἔχργίπηιηζ δίαν. Οἵ- 
ὕορς. Απῃ. σ. αἰϊΐφυβ. Ασα. ἙἘάὰ. εἰκοσαετ.} υἱρίαϊ ἀππὶς 8αν. 
Οἴἶτος. Αστ. 1. αἰϊΐφις. πῃ. Ἐά. τᾶς Ἰσσάχαρ ἴῃ οοπι. 27} 
αἶας εἴ υξ 116 Ἰηϊοηαςεηΐ 71. ὁ ἐχπορ.] ο εἰσπορ. 18. φιΐ 
«φγόϑεως οἱ Αὐτὰ. τ. αἰΐχυς. Απη. Ἑά. ἐν] εαπι δῖδν. τῇ ϑὺν.] 
λ τῇ 71. ϑίαν. Οὗτος. -Ἐ αὐτῶν 72. 

ΧΧΨῚΙ. ἐκ τῆς] α τῆς 128. ἀπὸ τῆς Ἔχρτίπιης δῖαν. Οἰξπορ. 
Ἰσσάχαρ) Ισαχαρ 18. Οοπιρὶ. ΑΙά. Οορι. δῖαν. Οἷἶτος. Ατσπῃ. 1. 
αἰἴφυε. πῃ. ἘἙά4. καεΐαν Οεοτς. τέσσαρ. στα 144.} χιλιᾶ- 
δὲς τετραχοσιᾶι πεντῆχ. τεσσ. 71. τέσσ. καὶ τσεντήχ.} τσεντηχ. καὶ 
τέσσ. το, τοϑ. 

ΧΧΝΙΠ. Ηος σουηπμᾶ, οὑπὶ 144. υἵαψιιε δὰ φυλῆς εχοίμῆνε ἴῃ 
ΦοπΊ. 29, α ἴῃ ἰσχίυ, (εἀ βαθεῖ πιᾶγρο ργηα τηδηυ, Αση,. 1. τοῖς 
υἱοῖς] ΜΠ στὰ πιςυϊο θοῦ. Μλίογμσι ουτὰ ἀγτίσυϊο δ518ν. Μοΐ. 

εἰ δλἐὲ σατὰ ἀχῦςσυϊο Ἰηϊεγροῆΐο Αγαδ. 1. 2. 2. εἰ ἐδ Ὀγαυη τς 81Αν. 

Οἴτορ. Ζαξουλὼν) Ζαξουλὸν ἐχρηπιϊς Οορί, συγίενείας] 

εορπαλίοπερι δῖαν. Οἷἶγοσ. ρορκίος Αττα. 1. αἰΐαις. Ασπη. ἙἘά. αὐ- 

τῶν 19] α 71. Αἰα, κατὰ ϑημ.} καὶ δὴημ. γ1. εἰ ῥγϑεπιϊϊαιης 
ϑίαν. Οὗτος. ὕὐδοῦρ. 7μχία ρεπεγαιίοιιε; Αστα. τ. αἰΐαυθ. Απη. Ἐά, 

κατ᾽ οἵκ.] εἰ ρττγαϊϊθιης 8ιαν. Οὗτος. ΟεοΥρ. αὖτ. κατὰ χεῷ. 
αὐτ. τς. ἄρσεν.) Βαθεῖ Ὁ “Ῥ ΑἸεχ. κα αὖὐτ᾿ κατὰ κεφ. αὖτ. ΟΟπΠΡΡΙ, 
κατὰ κεῷ.} εἰ ῥχαηγίαης δαν. Οἷἶτος. Οεοσρ. κεφαλὴν] κε- 
φαλης ς. εαρίία ὅἷλν. Νοίᾳ. Οὐεοίς. Απη. 1. αἰΐφυθ. Απτῃ. Ἐά. 

τ. ἄρσεν. ἀπὸ εἰκ. καὶ ἐπ.) αὶ Αὐπηεηὶ Οοάάι αἰφυ!, Απη. Ἐά, π. 
ἄρσεν. τ. τὰ ἀρσεν. τ6. ἴῃ πυπὶ. Πηρυϊατὶ ἐχρηιπσπι δῖαν. Οἴἶγορ. 
ἈΑγηι. 1. ὁ ἐκπορ.] φιὶ ἐφτεβμ οἱ Αὐτὰ. τ. αἰϊΐαυβ. Ασπ, Ἐά, 
ἰν] ἐμπὶ 5δ'ν.. τῇ δυν.] α τῇ 8Καν. Οἷἶτος. -Ἐ ἐδίονιοα Οὐρξ, 

ΧΧΙΧ. αὐτῶν] κα 134. ἐκ τῆς] " τῆς ἥδ. ἀπὸ τῆς οΧρτῖ- 

ταὶϊ δῖαν. Οἰξοσ. ἐκ τ᾿ φυλ. Ζαξδ.}) κα ΑΙά. Ζαξουλὼν) Ζα- 
ξουλὸν εχρτπιϊς Οορί. Ζαοκίον (1 εἷς) δίαν, Οἷἶγορ.  ἑπ]ὰ ουπὶ 
ζ4ᾳ.] χιλιαδες τετρακοσίαι τδεντηχοντὰ επῆα γι1. τέσσαρες καὶ εδδο- 

μηῆχοντα χιλ. καὶ τετρ. ξζ. καὶ τετρακ.} αὶ ἴῃ τοχίυ, {εὰ Παθεὶ 

ΤΏΔΓΡΟ 8114 τηδῃι., τού. τετρακόσιοι] τριακοσιοι ς9. τοεντακοσιοι 
ΠΙ. τετρακόσιοι ἴπ οδιαγδέξ, πιΐποτε ΑἸεχ. 

ΧΧΧ. Τοῖς υἱοῖς] 2112 σὰπὶ ατῖ. Οδοῦρ. 2 4]ἰογανι ᾿ὰπὶ ἀτί. δίδαν, 

ἹΜΜοίᾳ. εἰ ργαπιηιτυπς Αταρ. 1. 2. Ατπ. 1. αἰΐφυς. πη. Εά. εἰ 
εἷε ῥγογαϊτῖς δίδν. Οἶτορ. Ἴωσ. υἱοῖς Ἔφρ.} Εφρ. τον ἴωσ. τοῦ, 
υἱοῖς 29] τοῖς υἱοῖς ς4γ 75. νος (ῆς) ςς. οἐ υἱοι ς3. υἱοι ς8, (9, 
129. Οοπιρὶ. εἰ ΑΠερ δῖαν. Οὗτορ. Ἐφραὶμ] Ἐράνετα Οορῖ, 
δῖαν. Οἴἶτογ. συγγενείας} δημους 18. φορπαίίοπενι δῖαν. Οἴἶζορ. 
Ξοιεναὐίοπες ΑΤτὰ. 1. αἰϊϊαυς. Αἰτῇ. Εα. αὐτῶν 11] ἡ πἔμε ϑῖδν. 

Οὗτος. αὖτ. τ᾿ --αὐτ. 25] λ αἰϊογυῖγ. εἴ ας 115 ἰηϊοιασοηϊ ς9, 

ποαῦτ. 30] ᾳ αἰζτεσυῖσ. εἴ 4115 ἰΐς ἰπίοιίασοης 16. 

121. κατὰ δήμ.Ἷ εἰ ῥταυτταπι ϑλν. Οἴτορ. ΟΘ΄ εογρ. κατ᾽ 
οἵκ.] εἰ ργαπ τς Θθοῦσ. δαΐ ρει: δαν. Οἴτγορ. 
αὐτ. 451. α αἰϊεπιῖγ. εἴ 4028 115 Ἰπτοηασεηϊ ς 2. κατὰ οἰρι3μ.} εἰ 
Ῥγϑιης Οεοῦρ. σωΐ Ὀγοηῖταϊῖ διαν. Οἰτζορ. 

αὖτ. τ. ἀρσεν.] (0 “ἩῬ Βαδεῖ ΑἸεχ. κα αὖτ. κατὰ κεῷ. αὖτ. Οουηρῖ, 
αὐτ. 45 --αὐτ. ς5] , αἰϊτεγυῖγ, εἴ 40:5 118 ἰηξεασθης 6. αὐτῶν 49] 
λα 18. κατὰ κεφ.} εἰ ῥγατηϊτος δοῦν. ἀπὲ ρῥγαθανῖς 8ῖαν. ΟἿΩ 

ἴτοζ. κεφαλὴν] κεφάλης 75. εαρία 5ϊλν. Μοίᾳ. Οδοσρ. Ατηι. 1. 
Αἰϊαι6. Ατστη. Εα. αὐτὼν πάντα ἄρσεν.] μαδεῖ ὯΡ “ν αὐτῶν 

κατὰ ἀρσεν. 17. αντων ταν ἀρσένικον 18. ὅ]αν. Οἴἶτορ. Αγηι. 1. 

446. Αγπ). ἙἘά. αὐτῶν τῦ. τὰῷ ἄρσεν. 16. κα ἐδονεηι ϑίαν. Μοίᾳ. 

εἰκοσαετ.} υἱρίκ!ὶλ ἀππὶς δῖαν. Οἴἶζγοσ. Ατῇ). 1. αἰϊΐαιιθ Ασπὶ. Ἐπ. 

ὁ ἐχπορ.} φμὶ φργεβως οἱ Ατγὰ. τ. αἰἴαυε. Απῃ. Ἐα. ἐν] ας. 
εμρε ϑἷδν. τῇ δυν.) , τῇ ϑίαν. Οἴἶτος. Θεοῖς. “ἘΦ ἡϊίογμρ 
Οορι. 

ΧΧΧΙ. αὐτῶν) α Θεοῦ. ἐκ τῆς] α τῆς Οεδοῖρ. φυλῆς] 
Ἤ ἐἰογμπι Οθοῦρ. ᾿Ἐφραὶμ) Ἐράνγεπ Οορι. δῖαν. Οἰἶγοσ. τεσ- 

σαρ.] τεσσερ. 111, Ν]Ι. 1μρί. τισσαράκ. οὐπὶ 144.] χιλιχδὲς 

ποινταχοσιαι τεσσαρακ. 71. 

ΧΧΧΙΙ. Τοῖς υἱοῖς] ΛΜ] οατη αὐτὶ. Οιδοσρ. δ ῥγαοπηαης Ατδδ. 
1.2. Ατγη. 1. δΐαυς, Απη. Εά, δε ῥγαπιτας δαν. Μοίᾳ. εἰ δΐς 
Ρταμτμτῖς 814ν. Οἰθος. Μανασση] Μανασῆ εδχρεϊγυμης δῖαν. 
Οἴἶτοσ. ΟΘεογρ. Απη. 1. δἰἰίψυς. Αὐτῃ. Εά. συγγενείας] ξορπᾶ- 

ἐίοπεν δίαν. Οἰξοψ. ρεπεγαλίοπες Αττὴ. τ. αἴΐίαυς. Αγ. ΕἘά., αὖ- 

τῶν 1 ---αὐτῶν 2] κα ΑἸτεγυῖγ. εἴ 4088 1158 ἰηϊοηασοης 72, 77. 

φ 

αυτ. ,"-- 

» Ν 
αὕτ. χατα χεῷ. 

αὐτ. τ᾿ 
κατὰ δήμ.] εἶ 

Ρταταϊτυπὶ 8ῖαν, Οὐἶγος. Θεοῦ. κατ᾽ οἷκ.) εἰ ργατηίττυπε ὅ]αν. 
Οὔτορ. εοσσ. αὐτῶν 3] 75. κατὰ ἀροιϑμ.} εἰ ργεπικτυης 
δῖαν. Οἴἶτοσ. ΟΘ΄ εοσρ. ὀνομ..} τῶν ὀνομν. ΟομΡΙ. αὖτ. κατὰ 
χεφ. αὖτ. τ. ἄρσεν.) [ὰὉ “μ βᾶδεὶ ΑἸεχ. α αὖτ. κατὰ κεῷ. αὐτ. 
Οοχηρί. κατῶ χεφ.} εἰ ρττηϊαίς δῖαν. Οἰἶγορ. κεφαλὴν] κε- 

φαλης γς, 130. «ἀρίία Οεοτρ. ϑίδν. Μοίᾳ. Αγηι. ᾿. αἱϊΐφυς. Ατπῃ. 

Ἑά. αὐτ. τ. ἄρσεν.) ἀντων κατα ἀρσεν. (ὼ “μ' μαδεῖ ΙΝ, 
πάντα ἄρσεν.) τ. τὰ αρσεν. 16. πᾶν ἀρσένικον )ς. ϑίῖαν. Οἴτορ. 
Ἄγπι. 1. αἰΐφυε. Απῃ. ΕἘὰά. εἰκοσαετ.} υἱρίπεϊ ἀππὶς δῖδν. Οἴτορ. 
Ασα. 1. δχυς. Αττλ. Εά, τᾶς---Μανασσῆ ἴπ οοτηπιᾶῖε 33} α δας 
εἴ αυδς 115 ἱπίεγαςοηῖ 71. ὁ ἐχπορ.] φηὶ ἐρνεας οἱ Ατιν. σ᾿ δ]1- 
αυε. Αται. ἘΔ, ἐν] εωπὶ αν. τῇ δυν.} καὶ τῇ 1γι1. ϑιδν. 
Οἶτος. 

ΧΧΧΠΙΠΙ. ἐκ τῆς] α τῆς )ς. απὸ τῆς Ἔχρτεϊπλς δίαν. Οἴτοσ. 
Μανασση] Μαννασσὴ 19. Αἰεχ. Μανασῆ εχργίπηαπὶ ϑαν. Οἴτορ. 
Οεοτρ. Αττη. τ. δἰΐφις. Ασπι. ἙἘά. δύο καὶ οὐππ (44.] χιλ. δια- 
κοσιαι τριακοντῶ ὅυο γι. διακόσιοι] τριαχοσιοι 11, ς4, 745), 84) 
134. ἧς ρηχηο, εὰ {ρὲγ τρὶ {υργαίσηρο, δὲ ἃ ῥρυίπια πηᾶπὰ, τού. 
γεκομε ΟΧ ΠΟΥΙΤ, ὈΓΙΠΊ85 ΤηΔη118, (δ ᾿υπλο ἐἰμεοηεῖ, ΑΥΠῚ. 1. 

ΧΧΧΙΨΝ, Τοῖς υἱοῖς] Μὲ στα ατῖ. Θδοῦσ. εἰ ργαοηνταης Αγ. 

1.2. ΑΥπ). 1. αἰϊΐφυς. Αγ. Εα. δε ργαιηϊτος δίαν. ΜΙοίᾳ. δἰ ἀξ 
Ῥγαα ΠΣ δῖαν. Οἰγορ. Βενιωμὶὴν} Βενιάμειν 11, ΝἼΙ, Χ, τς» ξ9. 

Αἰά. Αἰεχ. Βενιαμὴν 75. Βενιαμεὶμ 1ἡρῖ, Βιπίαπιοπ Οθοσς. σὺυγ- 

γενείας) εορπαίίομοα ὅ8[ᾶν. Οἴἶγορ. φεπεγαίίοπες Ατην, 1. αἴας. 

Αἴπ). Ἑά. κατα δήμ.] εἰ ργρτηϊῖς Οθογρ. αὐτῶν 20] - Πὶς 
(εἰ, α ἐδάεμι ἰηΐγα) κατὰ κεφαλὴν ἄντων ξ3. χατ᾽ οἷκ.} εἰ ὑτῶ- 



ΚΕΦ, 1. 

“ 

λ ῬῬῚΘΜΟ Ϊ. 

φρο Φν “ γ “Ὁ ᾳ . » ΄ 29. “᾿ ν ὡ . Ὡς » 
τῶν, χατ οἰχοὺυς Πατριων ἄντων, χατὰα ἀριδ μὸν ογομᾶτων ἄυτων, χατὰ χεφαλην αὐτων, Φαντὰ 
3 τιν » ν » “2 “ἹἪἌψ ες» 7 2: ὍὉ ΄ ε 9 “7 ψ. ὦ Ὁ 85., ἀρσενιχὰ ἀπὸ εἰχοσαεδς χαὶ ἐπάγω, πᾶς ὁ ἐχπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, Ἢ ἐπίσχεψις αὐτῶν ἐκ 

86. τῆς φυλῆς Βενιαμὶν, πέντε χαὶ τριάχοντα χιλιάδες χαὶ τετρχαχόσιοι. Τοῖς υἱοῖς Γὰδ χατὰ συγγε- 

γείας αὐτῶν, χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους “σατριῶν αὐτῶν, χατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, 
Ν Ν 9 Ὅ“ ’ 3 ΜΙΣΦΙΝ 3 ἰῶει Ν 3 ΄ ἰαὲ ὲῥ 5) ΄ 2 ἴω] 

Χατὰ χεφαλὴν αύτων, ἀσᾶντα ἀρῤσεγιχα 710 εἰχοσᾶαετδς χᾶ!ι εζᾶγω, ““ὰας ὁ εχτοβρευομενος εὴν Τῇ δδ0ν. ξίνά. -- 

87. δυνάμει, Ἢ ἐπίσχεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Γαδ, πέντε χαὶ τεσσαράχοντα χιλιάδες χαὶ ἑξαχό-- 

βθαοον πππααὶ 

Ν ’΄ ρ. ς .. Ν ἣν ΄ Σ “Ὁ Ν 4 2. . 3 κ 
838. σιοί χαὶ ππεντήχοντα. Τοῖς υἱοῖς Δαν χατὰ συγ, ενειαῷ αὐτῶν, χατὰ δήμους συῶν; χατ οἰχους' 

πατριῶν αὐτῶν, χατὰ  ἀριϑ μὸν ὀνομάτων(αὐτῶν, χατὰ χεφαληνζαυτῶν, τάν]α ἀρσενικὰ ἀπὸ εἰκο- 

39 

40 

41. 

42. 

«41 (ε ρῥτγατηϊτς ϑἷαν. Οἰΐτοσ. 

σαετᾶς χαὶ ἐπάγω, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, Ἢ ἐπίσχεψις αὐτῶν ἐχ τῆς φυλῆς Δὰν, 
δύο χαὶ ἑξήχοντα χιλιάδες χαὶ ἑπ]αχέσιοι. Τοῖς υἱοῖς ᾿Ασὴρ χατὰ συγ[ενείας αὕτων, χατὰ δῇ- 
μὲς αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους πατριῶν ̓γαύτων, χατὰ ἀριθμὸν ὀνομάτων αὐτῶν, χατὰ χεφαλὴν αὐτῶν, 

πάντα ἀρσενικὰ ὶ Κπὸ εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐπάγω, σσᾶς ὁ ἐκπορευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, Ἢ ἐπίσκεψις 
αὐτῶν ἐχ τῆς φυλῆς ᾿Ασὴρ, μία χαὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες χαὶ “πενταχύσιοι, Τοῖς υἱοῖς Νεφ- 

ϑαλὶ χατὰ συγενείας αὐτῶν, χατὰ θήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους πατριῶν αὐτῶν, χατὰ ἀριδμὸν 
ὀνομάτων" αὐτῶν; κατὰ χεφαλὴν αὐτῶν, πάγτα ἀρσενιχᾶ ἀπὸ εἰχοσαετδς χαὶ ἐπάνω, ππᾶς ὁ ἐχπο- 

«(.. 7 

“Ξχι ΜΝ “γι ς ἈἸψαὴὴν ἐπ ΤΆΣ τς 

σι ἀπ Οεοτ. αὐτῶν 15] αὶ 75: κατὰ ἀριϑμ.} εἰ ργππιεῖς 
Πότ. αὖτ. κατὰ χιῷφ. αὐτ. τ. αἰ:σιν.} ιν “μ᾿ δηδεῖ ΑἸοχ. 
α αὐτ. κατὰ χιῷ. αὐτ. (Πρ . χίφ.} κεραλυς )ς. εαρία ϑἰᾶν. 

ΔΙοίᾳ. Απῃ. 1. δἱϊϊψις Ατπτι. Γά., αὐτι τὸ. ἐρσεν.) αυτ. κατα 
αρσιν. ων “» αῦε ΚΡ. τα ἀξσιν. ιτι6. -Ἐ αὖὐ- 

τῶν ΑἸά. διαν. Μοίη. ἴθ πυπι. Πιιρυϊατὶ ὀνρεηπυης δίαν. Οἴτοζ. 

Αππ. 1. δίᾳυς. Αττη. Εαὰ. εἰ ργγαιτ πῆι Οευγνς 

χ|π!ὼὲ ἀπκὶ; δίλν. Οἴτορ. Αγ. τ. αἰθοι τον, γ. 

γιαμ. ἴῃ σοπιπηδῖς 3ς}] α δας εἴ φυα" ᾿"5 ἰπιστίαοσηῖ 71, ὁ ἐχπορ.) 

φυὶ ἐγτοῦα: «ΑἹ Αττὰ. τ. αἰϊΐσυς. Αγπ᾿. Εά. ἐν} ἐν δῖαν. τῇ 

διν.)] α τῇ τό, 73, 7). αι. Νὶς. ϑίδν. Οἴἶιος. 
ΧΧΧΝ. Ἡ ἱπίσκ.} ει ρεχπιις Οεοτγρ. 

11 11, Χ, τς, ς9. Αἰεχ. 

’ , 

πανταὰ αὐτιν.) ὦ. 

εἰχοσαετ.] υἱ- 

σὰς--Βε- 

Βινιαμ.»} Βενιαμειν 
Βινιαμεὶμ 1ἰρί, Βενιαμὴν ιΠς) ΑἸά. 

Βεπίαεα Οφοτα. πὐντε ὅς.) χιλιαδὲς τιτραχοσιοι τριακονταὰ 
“σιντε 71. τυτρακχοσιο}} τριαχοσίοι 52, 74) 1324. τετρακόσιοι δχ 
(οιτ. μεπηῶς πηϑπι5, (εἀ τριαχοσιοι ραπΊο, τού. 

ΧΧΧΝΙ. Ηος οοπιπὰ οὑπὶ εφυεπ α 1 ἢος ἴοοο ΙΝ. Οουμρ!. 
δεὰ υυἱυίψυς νετϊληῖες ἢΐς πὲ οὐ πὶ τεϊαυὶς (μδ]οἰπηι5. Τοῖς υἱοῖς] 
ΑἸ σὰπὶ ὅπ. σεοῦς. τ ργατηϊτυης Αγαῦ. 1. 2. Αππῃ. 1. δἰ 4ις. 

Ἀπ. ΕἘάΔ. “ε ρεσξιιτῦς δίαν. Μοίη. οἱ “δς ργατηπις δίλν. Οἴτγοσ. 

σνγγινείας) οογησιίοπεπε ϑλν. χεπεγαιίοπε Αττα. τ. αἰϊίφις. ΑἸτῃ. 

Εὰ. αὐτ. τ᾿ --αὐτ. 25] ,. αἰϊετιῖγ. εἴ ΄υσο [15 ἱπίετ)δοεπῖ 72. 
κατὰ δήμ.} “εἰ Ρεπετγαϊτις Οεοῦγ. κατ᾽ οἶκ.) ερ. ργα πἰταηῖ ὅϊαν. 

Οἴτος. δος. κατὰ ἀριϑμ.} εἰ ρεσπνττιηι δ᾽λν. Οἴτος. Οεογς. 

ὄνομ.) τῶν ονομ. τό. αὐτ. κατὰ κιφ. αὐτ.} , (οὶ. 

κατὰ κιφ. αὐτ, σ΄. ἄρσιν. δλῦες (0 ““ Αἰιν. κατὰ χιφ.] εἰ 

Ῥταπτυπι δίαν. Οὔἶτγος. ον. κιφαλὴν] κχιφαλης 18, 7. 
«αρ4 δ5ῖλυ. Μοίᾳ. εο. πη. 1. αἰϊΐψις Αππῃ. Εα. αὐτ. π. 

ἄρσεν.) αντ. κατα ἀρσεν. διδεῖ ὩΡ ΟΝ. ταντα---ἰπανω) 
αὖἶκο εἴ 4υΐ 115 Ἰηϊεγδοοηῖ ΑΓΔ. 3. -- ἄρφεν.) Ἔ ἀντὼων 81. 

ΑΙὰ. δ᾽ν. ἷἰπ ὔὐπὶ. πηριυίατὶ ἐχρήπιιπι δῖᾶν. Οὐἶγος. Αὐτη. 1. δἱ!ὶ- 
ηαυε. Αππη. Βά. “' ῥγετη τς Οεοτν. 
δίιαν. Οἴτορ. Αστπ. 1. αἰΐφυς. Ασπι. Εα. 

ταῖς 37] α ξες εἴ φυς ἰὶς Ἰπιο)δοεηξ 71. 

3 

ἄντ. 

εἰχοσαετ.) «ἰγὶπ! ἢ ΩΝ: 

τὰς-- Γαδ ἴῃ ςοπη- 

ὁ ἐκπορ. .] 4εὶ “ζηδμ: 

εὐ Ἄγη,. 1. αἰϊΐφυς. Ἄπτπῃ. Ἑα, ἐν) τσ 85ἷδν. τῇ α τῇ 
δἷαν. Οἴἶτορ. 

ΧΧᾺΧΛΙ. ἐκ τῆς] ἐχρήπις ἀπὸ τῆς δ,αν, Οἴτζγορ. Γαδ) 
Δαν ((ἰ.) 18. τπίντε οὐπὶ {44.] χιλιαϑδὲς ἐξακοσιοι πεντήκοντα 
(Ως) γι. καὶ πεντήκ.]) α ς4. )ς. Οδοτσ. κα καὶ τού. 

ΧΧΧΥΠΙ. Τοῖς υἱοῖς] ΔΙ σὰπὶ ἅπ. Οεοτσ. οὐ ρυζηνυηῖ 
Ατδῦ. τ. 2. Ασπ). 1. αἰΐαις. Αὐτῃ. ἘΔ. δε ρυσηντς δίᾶν. Μοίᾳ. 

συγΐενειας) εοσπαίίοπέπε δἷδν. ΟἹ- 

ἴγοσ. ψεπειαίίοπο, Αττα. 1. αἰΐφυς. Απη. Εά. αὐτ. ι---αὐτ. 292] 

α Ροΐϊγεπι. εἴ αὐα 5 ἱηιεηδοεης τό, 111. δλάςπι υπςὶβ ἱμοϊιάϊξ 

(ιρρίεῖα (τ. δὸ Ἑάϊιογε) (δῖ. ΝΊς. κατὰ δήμ.} εἰ ργαπιίττυηι 

δίαν. Οἴγοσ. Οεοτῦρ. κατ᾽ οἱκ.) χαι κατ᾽ οικ. 134. ϑίαν. Οἴἶτζορ. 
τος. κατὰ ἀριϑμ.} κατὰ ἀριϑώους ς8. 4“ ἡμχία εαρίία Οεοτς. 
αὐτ. χατὰ χεῷ. αὐτ. το. ἄρσεν.) Βαδεῖ Ὁ “μ ΑἸοχ. αὐτ. κατὰ 
κεῷ. αὐτ.ἢ} ᾳ Οοπιρὶ. κατὰ χεῷ.} εἰ ῥὈγξεπιητυης δῖδν. Οὔτγορ. 

Οεοσ. κιφαλὴν) εαρία ϑίαν. δΙοίᾳ. πυποίεπὶ Οοοῖσ. ἄντ. 

πωνγκ ἀρ τα δ σήν) κα 

, κορπαίδονεν δἷαν, Οἴἶτορ. 

λιν“) 

σ΄. ἀρσιν.Ἶ αυτ. κατὰ αρσεν. ἰιαδεῖ ὧδ ΙΝ, πάντα οδοσεν. 

“Ἔ αντων ᾽ς, 83. Αἰά, δίαν. ἴῃ ὐηγ. ἤηγυϊλτὶ ἐχρεπιιης δἷαν. ΟΥς 

ἴγοσ. Ατπὶ. 1. αἰΐψυς. Απτη. Ἑά. εἰχοσαετ.} αἱρὶπρὶ αππὶς δῖαν. 
Οἴτοσ. πῃ. 1. αἰᾳυς. Απη. ἙΕά. τας-- Δὰν ἴῃ σοπηπισαῖς 30] 
α δας εἴ ηὐπ" ᾿ἰς ἰηϊεηαςεπῖ 71. ὁ ἱκπορ.} φιὶ ἐργεδω (Ἱ Ατττ ι. 
δἰ αις. Απῃ. Ἑά. ἐν] σαν ϑῖλν. ΤῊ δυν.) α τῇ ϑδίλν. Οὐ. 
τσ. 

ΧΧΧΙΧ. ἰχ τ΄) ἐχρηπιηϊς ἀπὸ τῆς (αν. αὐτῶν] α Οεοῖρ. 
Οἴτορ. δύο εὐπὶ (44ᾳ.} χιλιαδὲς ἐπαχοσιοι ἐξηχονταϑυο 71. 
ἑπ]ακόσιοι) ἐξακοσιοι 19, 108, 118. εἴ ὥς, (εἰ ἔυρετ Κ εξ σῇ ἕωρτα- 

(ςρι. ΝῚΙ]. εν (ἴω) 7ς. 

Χ],. Γοῖς νίω;ς) Μὲ σὰπν γί. Οσεοῖγ. εἰ ργαπιῖαηΐξ ΑγαΡ. 1. 2. 

Ἀπη. κ. αἰΐᾳφυς. Απῃ. 4. δε ργαππιῖκς δίαν, Μοίᾳ. οὐ ἐκ ργξ - 
τϊτς δίαν. Οὔτοχ. συγ[ινείας} ξορη δέ ίοηον ϑῖλν. ΟἰἶτοΣ. σέπε- 

γα! ίονο Αττα. 1. αἰΐφυς. Απτι. Εά. ᾿Ασὴρ] ᾿Ασσὴρ ἐχρείπις Οοριῖ. 
αὐτῶν 1.1, Χ. κατὰ δήμ.] εἰ ργαιιίτυης δἰαν. Οἶτος. Θεοῖς. 
κατ᾽ οἶκ.} εἰ ῥργαθυλτταηι δίαν. Οἤτορ. Θεοῦ. κατὰ αριϑμ.} εἰ 
Ργαπιίαιε δῖαν. Οὗτος. αὖτ. κατὰ κεῷ. αὐτ.} αὶ Οὐπιρὶ. 
κατὰ χιῷ. αὐτ. τ. ἀρσιν.} Βαυεῖ (Ὁ “»ν ΑἸεχ. κατὰ κιῷ.} εἴ 
Ριαπιτις Οδογς. κεφαλὴν] χιφαλης 75. εαρίία 81λν. Μοίᾳ. 

Οεοῦς. Αγπι. ᾿. αἰδᾳυε. Αγην. Ἑά. αὖτ, τ. ἄρσεν.) παῦεῖ Ὁ 
“Ὁ αὐτ᾿ κατα ἀρφσεν. ἵΝ΄.Ψ παντα---ἰπάνω] , ἢξς εἴ 4085 ἴϊ5 ἴπ- 
ἰεηλεεηὶ ᾽ς. τ. ἀρσενικὰ} - αὐτῶν 81. ΑἸά, δ᾽δν. ἴῃ πυπι. 
βηφυϊεγὶ ἐχρεϊπιυηῖ δῖαν. Οἷἶγοσ. Ατσπι. τσ. αἰϊΐΐφυς. Αἰτῃ. 4. εἶχο- 
σαετ.} νἱν᾽πεὶ σαν δῖαν. Οὐἶτορ. Ασγῆι. 1. αἰϊΐφυε. Ασπν. Ἑά. χὰς 
-᾿ Ασὴρ ἰπ οσοπηπιδῖς 41] α ἔπο εἴ 4085 ἰδ ἱπιεηαςεηϊ 71. ὁ ἐκ. 
πορ.}) σφεὶ γεν: “" Αττι. 1. αἰϊΐφυς. Αγαγ. Ἑά. ἐν) εαπε ϑίαν. 
τῇ δυν.} ν τῇ 77. δῖαν. Οἰἶγος. 

ΧἸ. αὐτῶν) α ὥφοτς. ἐκ τῆς} α τῆς 16. εχρηπιὶι απὸ τῆς 

δῖαν. Οἴτοσ. ᾿Ασὴρ] ᾿Ασσὴρ ἐχρτίπιϊς Οορι. “Μάν 8ϊαν. Οἰἶΐτορ. 
μία εὐπὶ 144.] χιλιχϑὲς τσενταχοσιαι τεσσαραχονταμία 71. 
σαρ.} τισσερ. 1Π1| 1]. 1 ρί. 

ΧΙ]. Τοῖς νἱοῖς] ΔΙ σὰπη ἀπ. δοῦσα. εἰ ρυξηνπτυης ΑΥΆΡ.Ψ 
:. 2. Απη. τ. δἰΐφυε. Αστη. ΕἘὰά. ἐξ ργαπηήιτς 81λν. Μοίᾳ. οὐ με 
Ργαπη τις ϑίλν. Οἰἶγου. Νιφϑαλὶ) Νέφϑαλε 1, ΝΠ, Χ, ΧΙ, 
τις) 82. ἰρί. Νεφθαλιμ 745) 7ς,) 76, 128, 130, 131, 134... Οοπιρὶ. 

Οορι. δίαν. Μοίᾳβ.υΌ Νιφϑαλειμ τό, 18, 19, ς3, ς) 48, 64, 71, 
118. ΑΙά. (αι. Νὶς. εχρηπης Νεφϑαλὲμ Οεοιζ. συγγενείας] 

ξεπεγαηίομοι Αττῆ. τ. αἰϊαις. Ατπ). Εά, 

αὐτὼν ιϑ--αἰτῶν 25] α αἰζετιῖγ, εἴ 4058 115 ἰειϊετδοςπξ 71. 
ϑήμ.}] ε’ ργαπισυπε δίαλν. Οἴσοσ. Θεοῦ. 
τϊσυμς δίλν. Οὗἶγος. Οεογς. 

αὐτ. 

τεσο 

χατῶ 
κατ᾽ οἷκ.] εἰ ρὈΓ55- 

αὐτῶν 3. ---αΟὐτῶν τ], ρΡοξγϑηι, 

εἴ 4υα |15 ἰηϊεγίαςεπὶ ΑΥδΌ. 3. κατὰ ἀριϑμ.} εἰ ὑΓαηλοηξ 

ἷἰλν. Οἶτορ. Οεογρ. αὐτ. κατὰ κεφ. αὐτ.)] καὶ Οοηρρὶ, 

κατὰ χιῷ. αὐτ. τ΄. ἄρσεν.} μᾶθεῖ {0 “μ ΑἸΪεχ. 
Ῥγαπητος δίαν. Οἴἶτζοσ. 

αὐτ. 
κατὰ χεῷ.} δ 

κεφαλὴν] εαῤα ϑῖλν. Μοίᾳ. Οεος. 

Αγ. 1. δἰΐφιθ. Αττῃ. Ἑά. αὖτ. τ. ἄρσεν.) αὖτ. κατὰ ἀρσεν. 
δ ἢ μάθε ΙΝ. στ΄. ὠρσενικὰ) - αὐτων 83. ΑἸά. δ[αν. Μοί. 
ἴῃ απ|. πησυΐϊαγ ἐχρηπγιης ϑῖδν. Οἴἶγοζ. Αὐτῃ. 1. δας. Αστη. Ἐὰ., 

εἰχοσαετ.} υἱρίηδ ἀππὶς διᾶν. Οἴἶτορ. Ἀπὸ. 1. αἰΐφυς. Απη. Εά, 

---.«-“-........-.» 

στ" κά, 

ΕΣ αι γινν 
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ΑΡΙ ΘΜ Ο 11. 

ρευόμενος ἐν τῇ δυνάμει, Ἢ ἐπίσχεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ, τρεῖς χαὶ ππεντήκοντα χι- 43, 

λιάδες χαὶ τετραχόσιοι. Αὕτη ἡ ἐπίσχεψις, ἣν ἐπεσχέψψαντο Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν χαὶ οἱ ἄοχον-- κα. 
3 Ν, ΄ 2, ΙΝ “2 Ὺςᾳ νιν ’ὔἤ Ν ., ΕΩ ρῶ "» Ἢ 

τες Ἰσραὴλ, δώδεχα ἄνδρες" αγὴρ εἰς κατὰ φυλὴν μίαν, χατὰ φυλὴν οἰχὼν πατριὰς ἧσαν. Καὶ 4: 

ἐγένετο σψάσα ἡ ἐπίσχεψις υἱὼν Ἰσραὴλ σὺν δυνάμει αὐτῶν ἀπὸ εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐπάνω, πτᾶς ὁ 
ἐχπορευόμενος πιαρατάξασϑαι ἐν Ισραηλ, “Εξαχόσιαι χιλιάδες καὶ τρισχίλιοι χαὶ πεντακόσιοι 46, 
χαὶ ππεντήχοντα. Οἱ δὲ Λευῖται ἐκ τῆς φυλῆς “πατριᾶς αὐτῶν ὃχ ἐπεσχέπησαν ἐν τοῖς υἱοῖς 47. 

. Ἰσραήλ. Καὶ ἐλάλησε Κύριος -τρὸς Μωυσῆν, λέγων, “Ορα τὴν φυλὴν Λευὶ ἃ συνεπισχέψη, χαὶ 48, 49. 
ἉᾺ. ϑ Ν 39 .Ὁ0 3 7’ 3 [4 ε»" 3 ’ ΄-ς Ν 3 ͵΄ δ »ὔ 5 ΧΝ Ν 

ΤΟΥ ἀρ μὸν αυτων 8 λήψη εν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ. Καὶ σὺ ἐπίιφῆσον τους Λευίτας ἐπὶ τὴν σχη- ζο. 

γὴν τοῦ μαρτυρίου, χαὶ ἐπὶ «ψἄγτα τὰ σχεύη αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ πσάγτα ὅσα ἐςὶν ἐν αὐτῆ" ἀροῦσιν 
αὐτοὶ τὴν σχηνὴν, χαὶ “πάντα τὰ σχεύη αὐτῆς" χαὶ αὐτοὶ λειτουργήσουσιν ἐν αὐτὴ, χαὶ χύχλῳ 

γω ρῷ ρὸ ". 9 ϑο ϑ 7 ὩΝ ἢ ἰϑν ΡΝ ε ων Ν, 

τῆς σχηνῆς πσαρεμξαλξσι. Καὶ ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν σχηνὴν, χαϑελοῦσιν αὐτὴν οἱ Λευῖται, χαὶ κι, 
9. ρῶ 7 ς. Ἂς, 9 »᾽ κε 3 Ης ς [4 3 »’ 

Ε᾽ Τῷ τ ρεμδάλλειν τὴν σχηνηὴν ἀγαςησουσι" χαὶ ὁ ἀλλογενὴς 0 προσπορευόμενος ἀποσανγέτω, 

Καὶ παρεμξαλξσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. ἀνὴρ ἐν τὴ ἑαυτδ τάξει. χαὶ ἀνὴρ χα]ὰ τὴν ἑαυ)ξ ἡγεμονίαν. 52 ἄρεμ ἐυἱ ρρ ἢ, ἀνὴρ ἡ ἑαυτὰ τάξει, χαὶ ἀνὴρ χα]ὰ τή ἡγεμονίαν, 53. 

ὃ ἐκπορ.} φαὶ ἐργεθμς οἱ Ατῆι. στ. αἰίψυς. Απῃ. Ἐά. ἐν] ἐμ πὲ 
δ]αν. τῇ δυν.} κα τῇ γ7. δῖαν. Οἶτορ. 

ΧΙ,11Π. Ἡ--Νεφ9.] α δας εἴ αυκ 1185 ἱπίε)δοθηϊ 71. Νιεφ- 

σαλὶ] Νεφϑαλει 11, ΝΙ], Χ, τς, 82. Τρ, Νεφθαλιμ 18, 130, 
131) 114. Οὐρὶ. Οορῖ. διαν. Μοίᾳ: Νεφϑαλειμ ς3. ΑἸἹά, Ομ ῖ. 
ΝΙς. τρεῖς οὐ ἴᾳ4.}] χιλιαδὲς τετρακόσιοι πεντηκοντατρεις 71. 
τετρακόσιοι!) τεντακοσιοι 72. Οεοῦρ. ἢς Πηᾶγρο 13:1. 

ΧΙΙΝ. ἐπίσκεψ.] εν αντῶν 195, 1οϑ, 118. Οεοτρ. ἐπεσκί- 
ψαντο] ἐπεσχεψατο ΙΝ, ΧΙ, τό, 18, 195) 29,9 329) 53) ς 8», 56, ς8, ς0, 

64, 735 755 77. 84. 1οϑ, 118, 129, 124. ( Ομηρὶ. ΑἰΙά, ΑΙεχ. (αἵ. 

ΝΊο. ὥς εἴίαπι ἴῃ πιᾶγρ. Ργίπηα παπι ΨΠ. γάεενεπε Οορῖ. Απῃ. 1- 
αἰἴφυο. Αὐτὰ. Ε΄. καὶ ᾽Δαρ.} επηε Δίαγοπε δῖαν. Οἴἶτος. οἱ 
ἄρχ. Ἶσρ. δωὸ. ὧνδρ.} α δωδ. ἄνδρ. )ς. ἀἤμοιΐοοίνε ἀονπῖπες οχ ῥγἱπεὶρὶσ 

δι: 7 αείδε Διαθ. τ. 2. ἄρχοντες} -ἰ- αὐτῶν 72. ἄνδρες 

αρχοντὲς 171, γ4, 84, τού, 134. Α΄ηεηὶ (οὐά. αἰϊαι!. Ασῃῃ. Εα. 

ἄνδρες ἴ ομαγαέϊζ, στηϊποσε ΑἸεχ. ἀνὴρ εἷς) α Οορ. ΛΗ πῆς 

Αζῃ). 1. κατὰ φυλ. μίαν, κατὰ φυλ.} ὧδ Ἡ Βαθεὴς ΙΝ. ΑἸοχ, 

φυλ. 15] κεφαλὴν 10, 75. 118. κεπείαίϊοπες Αὐτὰ. 1. δας. Ασηι. 
Εα. φυλ. τπτφυλ. 253] α Ροϊτγεπηυτη εἰ 42 115 ἱπιεγασεηζ ς9. 
κατῶ φυλ. 25 οὐπὶ ἴ4ᾳ4.] 724. φυλὴν 2] παπιόγίωπ (ΟΡ. οἷς 
κων] αὶ ξ4) 7ζ. οιχίων αὐτῶν 1ς. εἰς οἰκον, ἀν. εἰ ἤς ἴῃ ομαγδέϊ, 

τηΐποτε ΑἸεχ. ἴῃ πιπ|, Πηψυϊατὶ ἐχρτίπις δαν. Οὗτος. πατριὰς] 
δῖ. τάτριὼων ΝΊΙ, ΧΙ, 20, 43» 54» 59», 74» 73» 76» 84. τού, 134. 

“ αὐτῶν ΙΝ, Χ, τό, 18, 29, 32) 52) 53») 54) 557 56) 58, ζ0,) 649 73» 
4, 7) γ6, 779. 82, 84, 8ς, τού, 1οϑ, 118, 128) 129, 131) 134 

Οουρὶ. ΔΙά. Αἰεχ. Εἰρῖ. δι. Νίς. Οορί. Αγ. 1. 2. ϑίαν. Ασίῃ. 1ς 
Δ αυε. Ατπι. Ἐά, ἤσαν) κα ϑίαν. Οἴτορ. 
ΧΙ. ἐγένετο! ἐγένοντο Ι΄. πάσα] κα 71. ἐπισκ.] πες 

"πέλαο ἈΠΟΠΥΏ,. ἃΡ. Απηθδτ. ὀ υἱῶν] τῶν (ἅς) ς8. τῶν υἱων ]], 

Χ, τό, 18, ς4, 5ό, ς9, 64) 73» 74. 77, 82, 84, ὃς, τού, 129, 1309 
131) 134. Οομηρ!. ΑἰΙάᾷ. Αἰοχ. 1ὶρί, αι, Νῖς. δυν.}] τη δυν. 
ΙΝ, 18, 128. ΑΙά. εἰκοσαετὰς) υἱοίμϊ αηπὶς ἈΠΟΏΥΊΏ, ἃρ. ΑΙΏΡΓ, 
δῖαν. Οἴτορ. τη. 1. αἰΐᾳις, Ασηι. Εα, ὁ ἐχπορ.] φιὶ ἐργεβὰς 
οἱ Αἰτη. 1. αἰΐφυς, Ασπ). Εά, τπαραταξ.] παταξασϑαι (ᾶς, ς 
σοι φρο ηἶο πΊαὶα ᾿ῃτο!]εξῖο) τ6, ἤπγε ρμρηαηι Αττη. 1. αἰϊΐψυθ. Αὐπ,. 
Εα. ἐν Ἴσρ.] α ἕν γ2. «αὐ 7δαείς ὐεοῦρ. ἐμ νιράίο 7} αεἰὶε 

Ἀπ. 1. δἰΐᾳιθ Αση. Ἐά. Ἰσραὴλ] -᾿ δωδεκα ἀνδρες, ἀνὴρ εἰς 
χαταὰ Φυλὴν μίαν, κατὰ φνλὴν οἰκὼν πσατριὰς ἧσαν (τεῖχο ἐεγααῖῃν δά 

Ἰσραὴλ, ἴῃ οοπη, 44) οουίας5 ΠῚ τασ!) γ1. 

ΧΙΝΙ. Ἑξακπόςσιαι) εζακοσιοι ς9, 120. ῥταιϊτιης καὶ ἐγενανο 
“σαντες οἱ ἐπεσχέμμένοι 4.) 74, 73» 76, 84, τού, 134. εαἄδμῃ) {0 δἧξ 

Ργαι τς ΓΝ. δαάδπὶ ἢ ἈΚ ἱπ οΠαγαέϊ, πὴ Ποῦα ΡΥ ΠΊΕ ΑἸΕχ, 
τρισχίλιοι) ἡγιρέμια ποδία Αταὺ. 2. ἴς εἴδη ἴῃ ἴεχίι, [δὰ “γὴσ πεῖς 

ἦα ἴῃ τηᾶγρ. ΔΥΌ. 1. καὶ πεντακ.} αὶ καὶ γι, τοῦ, 120. “πεν- 

τακχόσιοι] τ' (1. ε. τριακόσιοι) 72. ἑξακόσιοι ἐχρυίπημας Αἰπη. τ. αἱϊῖ- 
4υε. Απη. Εά. καὶ Ὁ1-.} α. 7γ1) 84, τού, τοϑ. 

ΧΙΝΙ. Οἱ δὲ Λευῖτ.} εἰ Διουΐα Αππῃ. 1. αἰΐφυς, Αγ. Ἐά, 
φυλῆς] κα ΠῚ, ᾿ς» 16, 29, 30, ς2, 64, 8ς, 110. (αἴ. Νίς. κα ῥσίπιο, 
εἰ {υρτγαίοτγιρο, αὖ αἰ πδηι, 120. μαρεῖ ἴῃ ομαγαέϊ. ἀὐποῦα ΑἸοχ. 
πατριᾶς} τῆς πᾶτρ. 11. γαριίαγμα Οορῖ, σεπενφέίοπι Αττησηὶ 

(οὐά. αἰϊφυϊ. Ατπ. Ἑά. οὐκ ἐπεσκέπ.} ου αυνεσκεπησαν τό. ου 
συνεπεσκέπησαν Χ, ΧΙν τς, 18, 19) 29) 32») 52), ζ49 5) 48, .9,) 64, 

237 74, 705) 775 83» 85, τού, 1οϑ, 118, 128, 130, 131) 134. (ΟΠΡΙ. 

ΑΙά, ΑἸεχ, τἱρί, (αἵ, Νὶς., ἐν τοὺς νὶοῖς) ομε βιδς Αὐτὰ, 1. αἰϊὶ» 

6. Ασα. Ἐά, 
ΧΙΜΝΙΙΙ. Μαγριπι δαΐουρῆς 2 ἰαῦπα τπηᾶπηι5 δητίᾳια, φυαῆ ἢ]ς 

ἱπρτδάδγειι. σαρις οι πάιϊιπ), 130. Καὶ] , Οεογρ. Απη. 1. 
πρ. Μωυσ.] Λο (εοτρ. Αὐπὶ. σ. λέγων] α δίαν. Οἴἶτορ. εἰ 
“εἰ Αττὴ. 1. 

ΧΙΙΧ, φυλὴν] ρεπεγαλίοπενι Αττη. τ. αἰϊίαυθ. Απη. 4. Λευὶ] 
Λενει ῥχίπηο, εἴ ᾿ἴα {ετηρεῖ, {εὰ ροίξεα ε ἴῃ εἰ ρίας ἀείεϊιν, 11. τὴν 

Λευ, Χ, ς8, ζ9,. 74».75.: 76) 84,) 134. του Λευι Ν1], τ6, 18, 30, ςό, 

73). 779 8ζ.) 128, 129. (οτηρί. (αι. Νίς. ἢς πιᾶῦρο Χ. τοὺ Λεῦυει 

ἹΝ, ΧΙ. ΑΙ4. τὴν τοῦ Λευὶ Τἡρῦ, αὶ Αγαθ. 4. συνεπισχέψ»] 
Ὑ ἴα ἐς Ατα. τ. αἰΐφυς. Ατγηι. Εα. καὶ, τὸν ὧφ. αὖτ. καὶ λ.] 

τὸν ἄρ. αὐτ.} δὸς Απαῦτ. αὐτῶν] 

αντον ([ς) 29. λήψη] ἐένας (ορ. ἐν μέσῳ] ἐμμέσον 7ς. εμ- 
μέσῳ ΝἼ]. εἐμπροσϑὲν 71. -Ἐ ἀποῖβ ἰποίι8 τῶν ἀϑελφῶν αὐτῶν 
ΑἸεχ. υἱῶν} τῶν νιων ΙΝ, Ν]], Χ, τό, 18, 29, 32, ς4», ς 1» 58), 59, 

ὅς, 71) 73») 745 75ν 77» 84» 857 τού, τοϑ, 118, 128, 129, 130, 1531- 
Οοιηρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. 1ἀρή, (αι. Νιὶς. 

1. Καὶ σὺ] τε νεγο δῖαν. Οἴἶγορ. ,με Ἀπιδσ. σὺ ἐπίςησον) 
συνεπιςῆσον ΧΙ, τό, ςς. εοηβίπκο, εἴα σὺ Απιρῦ. Αἰπτ. 1. δἰήσυς. 

Αγ. Ἐά. ἐπὶ τὴν σκ.} εἰς τὴν σκ. 64. εν τὴ σκηνὴ ς. σκεύη 

αὖτ. τ᾿ --σκεύη αὖτ. 2] λ αἰϊεγαΐγα εἴ αἰιδ8 115 μντευασεπὶ Σι.. αὐ- 
τῆς 1] Ὁ δσήβανε Απιῦγτ. αὐτ. καὶ ἐπὶ παν].] λα ς8, ζ9, 72. 
α ἐπὶ 130. κα πάντα Αἰηῦτ. ὅσχ) α το, 72. ἐγὶν)] α 32. 
(οπιρ. ἐν αὐτῇ τ" --ἐν αὐτῇ 25] καὶ αἰϊουιιίία εἴ φισς 115 ἰπτεγδοθις 
χει ἐν 19] ΧΙ, ςς. 11 Ἡ αδθνε ΓΝ, ΑΙεχ. ἐν αὐτῇ τ] 

ἐπ᾿ ἀντῆς ς1. ἄρουσ. αὐτοὶ} καὶ ργετηϊταπί 75. Ἄγαρ. 1. 2. 3. 
Οεογρ. α αὐτοὶ ὃς. αὐτοι ἀρουσ. 11, 1Ψ, Ν]], Χ, ΧΙ, τς» τό, 19. 

30. 30, 32) ξ3,) 54. ξζ» τύ, 58, 9, ὅ4, 729 73» 76, 775) 845) τού, 1οϑ, 
118, 128, 129, 131) 1124. (οη!ρῖ. Αἰθοχ. 10ΐ., (Αἴ. Νῖίο. Αταῦ. 2. 

δῖαν. Οἰἶγορ. Οεοῦσ. Ατιῃ. τ. αἰ αι Αγ. 4, -Ἔ εὐσυς ( ορί. 

τὴν σκὴν. 29] -Ἐ τον μᾶρτυριου 30, ὐξοῦρ. - εἰ ομπία φιαιεμπφμέ 

μπὶ ἐπὶ α (ορί. καὶ αὐταὶ] καὶ οὐτοῖ 71. κα αὐτοὶ ϑῖαν. Οἵ- 

ἴτορ. λειτ.] γεϊπβγοπὲ ΑὐαΡΥ. ἐν αὐτῇ υἱι.τοχαϑέλξσιν ἴῃ 

ΟΠ. ς1} α ἰκος εἴ 4085 115 ἱπτεασοηϊ ς 3, τό. καὶ 1:.}.,. ΠῚ: 
βαθεῖ ἴῃ οδαγαξξ. πλίποσε ΑἸδχ. ταρεμξαλᾶσι] καὶ παρεμῷ. τξ- 
ταραθαλδσι 130. παρεμξαλῶσι Ἔχργίπης δῖαν. Οἰοσ. δῇ εοηβὶς 

ἡμαπὶ Ατηδτ. 

11. τὴν σκ. 1] αὐτὴν 72. καϑέλδσιν}] καὶ χαϑελ. ἵΨ΄Ὶ 
»»οἰερεηῖ δυτ. {ιελῥίαμε δ5᾽αν. Οἴτγοσ. ἐρβ ἀξροπαμὶ Ατλθγ., αὐ- 

τὴν] α δίαν. Οἴἶζορ. καὶ ἐν τῷ ταρεμδ. τὴν σκ. ἄνας.} κα τοῦ, 
παρεμξαλλειν] παραδαλλειν ς4. παρεμξδαλην 75. παρεμθάλειν 
20, 30, 59. ΑΙά. τ. σκ.} γνώσει ἐρίεηε ρυαθαλεῖς Αὐαρυ. ἀγατ 
ςσησ.} -Ἐ αὐτὴν το, 32, ς8, τοϑ, 118. (οιρὶ. Αται. 3. ἐμῇ βαίμαπει “, 

Αἰηδ. -Ἑ αὐτὴν οἱ Λευιτῶι κς4,) ξ΄) 74» 75.ἕϑ. 134., Δαῦ. 1. 2. 

Ατὴ, 1. δἰἤχυς. Ατπ. Εά. {10 κα εδάεπι - ΙΝ, -Ἐ ἐαάοτα τι δὲ 
(δὰ ἴῃ οματαές. τηϊθογε αυοδά οἱ Λευῖται, ({15) ΑΙεχ., καὶ υἱ1.} 
ἈΑγρδγ. ὁ ὥλλογ. ὁ τροσπορ.} ο τροσπορ. ἀἌλογ- 325) ς9», 67) 72» 

739, 128. (ΠΡ, (ὑαῖ. Νὶς. προσπορ. ο ἀλλογ. ς8. ὁ. ἀλλογ. ὁ 

Ὡραπορ. 82. - αὐ ἐμά ΑΥᾺΡ. 3. Αξπι. τ. αἰϊΐαις, ἄσπαι. Ἑά. 

ἀποσανέτω) ἀποϑανειται 18, ςς, 84) 130. ΑΙά, αποϑανειτῶ γῳ τούς 

134. γιο)16 ὈΥΘΥΣ ΑΠΊΡΥ. 

111, παρεμξαλξσιν] ταρεμξαλλουσιν (ἢ) (4 Δ εἰ δοσοπαπι" 
αὐἰάϊαϊς 411 πιβῃμβ, 1. ὄὀχριπης ταρεμξαλῶσιν δ5ιαν. Ὠτοξ. 
ἀνὴρ 15.292} οπικὶε δίαν. Μοίᾳ. εχρηιηϊς ἄλλος Ασα... ἐ»} ἐπὶ 

Ἁ Γ. 

α καὶ 19. κα Οπηΐα Οσεοζρ. 



ΝΣ Θ᾽, 

ἜΣ 

Ἃ ΡΜ »“ Ὁ 1. 

’ ἱων ΄ὸ ᾿ ᾿ τι δνο οἰ ἢ ᾽ σῷ 'Φῳ φο' ᾿ ᾽ 

σὺν δυνάμει αὐτῶν. Οἱ δὲ Λευῖται παρεμξαλλέτωσὰν ἐναντίοι χύχλῳ τῆς σχηνῆς τῷ μαρτυρία, ξναν 71ον πολ'χζιου 
.. .Σ) ΧΜ ε “2 » ,ςω ».Σ) , ’ ᾿ Ζ΄ ε “᾿ 2 ὶ Ἀὴ ἘΝ" .. ᾿ ᾿ 

χαι ὃχ ἔςαι ἀμαρτημὰ εν υἱοῖς Ἰσραὴλ" χαι φυλάξουσιν οἱ Λευῖται αὐτοὶ "δὴν φυλαχὴν τῆς ,γὴλ ---(μμεκ κι 
οΦ ων ᾽᾽ Καὶ ἑ ’ ἱΐ οἱ ἡλ ἢ Ν᾿ φ ᾿ οι 3-. (λ Κύ φ᾿ 

σχηγης Τὰ μαρτυρίου. Χί ποίησαν οἱ ὑἱοι σβᾶη " χάτὰ Φαντα αν» ἐνγετειλᾶᾶτο ὑρίος τῷ κ 
ρο ν.» Ν Φ, 3 4 

Μωυσὴ χαι Ααρων, ὅτως ἐχοίησᾶγ. 

ο φ 
ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Αἀρὼν, λέγων, Ανϑρωπος [ἐχόμενος αὐτῷ χα] τάγμα, 

" ς ͵ 

η. 

[4 

Ν , »» “ 9. ,᾽ δ τὰ “΄ ε εν» ἐσϑνον, νᾶ τοο ἐν πἶ Ζ Ξὰ 
χατὰ σημαίας, χατ οἰχοὺς “σατρίων αὐτῶν, ππαρεμξδαλλέτωσαν οἱ υἱοί Ἰσραὴλ ἐναντίοι" χύυχλῳ 

τῆς σκηνῆς τῇ μαρτυρί ἐχλξσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. Καὶ οἱ πταρεμθάλλοντες ᾿πρῶτοι κατὰ ---»»Δτ2 νὐτο ἧς σχηνὴς τὰ μαρτυρίου “Ταρεμδαλδσιν οἱ υἱοί Ἰσραήλ. αι οἱ πτὰρεμδάλλοντες ἀρωτοι χατὰ -ττολν 47 1. 

ἀγατολᾶς, τάγμα παρεμξολῆς ᾿Ιούδχ σὺν δυνάμει αὐτῶν, χαὶ ὃ ἄρχων τῶν υἱῶν ᾿Ιόδα, Ναασ-- 
Ν ει » ΄ , » “τς » ᾿ς: 4, ΠΝ Ε ΄ , 9 - 

σὼν υἱὸς ᾿Αμιναδζδ, Δύναμις αὐτᾶ οἱ ἐπεσχεμμένοι, τέσσαρες χαὶ ἑδδομήχοντα χιλιάδες χαὶ 
« ’ ν ε ζώ 3 ΄ φ 9 ΄ Ν εν “ ε.»" » ΄ 

ἑξαχόσιοι. Καὶ οἱ παρεμξάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Ἰσσάχαρ, χαὶ ὁ ἄρχων τὼν υἱών ᾿Ισσἄχαρ, 
Ναϑαναὴλ υἱὸς Σωγάρ. Δύναμις αὐτϑ οἱ ἐπεσχεμμένοι, τέσσαρες χαὶ ππεντήχοντα χιλιάδες χαὶ 

΄ Ν ε ΄ 9 ’΄ ἰαρ Ν Νιε»Ἅ» Ὁ ες," 

. Καὶ οἱ ἐμδάλλ γ υἱὼν Ζαξε- τετραχόσιοι. Καὶ οἱ πταρεμδάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Ζαδουλὼν, χαὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱὼν Ζαξ 

29. ΑἸἰά. ἐν τῇ ἑαυτ. τ.) εχρήπιυπι καϑ᾽ ἑκάρου τάξιν Ἀπη. τ. 
δἰΐαις. Ατπν. ἘΔ. ἐἑκυτ, ταξ.] ταξζ, ἀντου ΙΝ. αυτου ταξ. ΝΙ], 
ιό, 29, 30, ς8, ς9, 7,2, 82, ὃς, τού, τοϑ, 130, 1311. (αἴ, Νὶς. αὐτοῦ 
ταῖξ. ΑἸεχ. ἐεχρηπιῖ καΐα τάξιν τὴν ἑαυτῷ τοῖς. καῖα τὴν ἑαυτ ]} 
εὐρηιθηῖ καϑ' ἑκάςον Ατπι. 1. διίσυς Αγιη. Ἐά. ἕαντῃ 2] 
αυτον τό, 10, ς8, ὃς, τοϑ, 130, 111. 1ρύ, Οδτ. ΝΊς. ἐα1. ἡγεα.} 

γγ. ταῦτ᾿ ἵν. εχρήπιϊ ἡγέω. τὴν ἐχυτοῦ Οεοτσ. ἔρβαν Μανία 

Ἀττι. τ. δίψυς. Ατττι. Ἐά. αὐτῶν) “με (ορε. δῖαν. Οἴτγοζ. 
111. ταριμξαλλίτ.) πταριμδαλέτωσαν Δ1], 16, 29, 30, ςϑ8, 

δι, 110, 131... ἐναντίοι) ἧς οχ ςοττ, (ςἀ ἐναντίον ρμτίπιο, Π[. ἐναν- 

τιον ΧΙ, ς4. (05) 74. 75ν 76, 84.» τού, 114. ὥς πιᾶγῦὸ Χ, εναντίων 

(ης) τιοϑ. ἐνᾶντι ς3, ςς. υπενάντιοι 16, 32, (2) 77. 111. (ὑλῖ. 

Νις. -Ἐ Κυριου ΧΙ; ς4, ς ς, 74, 75, 76, 84, τού, 114. Κυριω νοῦ 

ἄιάντιον (δ) υηρὶς ἐὔλπι προ Χ. (δ “ ΠΑΡ ΠΕΙ͂Ν. ΑἸεχ. α Οορι. 
Ἀπ. 3. Αἴπι. 1. δίϊφυς. Απτῇ. Εα. τὰ μᾶρτυρ. 1] α 72. 
ἕγα.) οΆο διανυ. Οἰἶζοξς. ἀμάρτυμα)] ἀμαρτια ς5. ἐν υἱοῖς) 
α υἱοῖς 53. ἔν τοῖς υἱοῖς ζ4,) 74) 7. 84, τού, 134. ΑΙά. ἐπι τὴν 

συν". γωγην ργιετλϊττιηῖ τς, ς8. κ ἐλόεπι Ὁ ἈὰΤ ργωπιύτιι ΓΝ. οδάεπὶ 
μγαεπις (00 ΚἘῈ εἰ ἰπ οἰαγαλδι. πιίποτε Αἰεσχ. ἰπ εαὶμ Μλίογυνε Αταῦ. 

:. 2. ἐπ πιράίο λίνα Ατττ. τ. αἴἴφυς. Απτη. Εὰ. καὶ φυλ. 
εὐπὶ (44.} α 19, 72. φυλαξζ.) εἰ βοάίαπι ϑῖλν. Οἤτοσ. αὐτοὶ] 

αὐτὴν ς3. (Ὁ “» δδῦεπο ΓΝ. Αἰεχ. α ς8. (ορί. Ατδ. 3. Αππὶ 1. 
αἰΐηυς. Απῃ. ἘΔ. μαάρτυρ. 25} -Ὁ χαὶ οὐκ ἐγα! ἁμάρτημα εν νιοις 
Ισραηλ τοϑ, 118. 

11ν. κατὰ] α Οεους. Δ) ὁσα 18, 10, 32, 43, τύ, ςϑ, ς0, 
54, τοῦ, 118, 128, 129. (οπιρὶ. Αἰεχ. ἰὼ πιογρὸ 8ς. οσὰ α ἷἰπ 
ἰεχῖῃ 130... μκα Οεογς. πῃ. 1. αἱϊΐφυς. Ατπι. Ἑά. τῷ Μ.] 
α τῷ Ονοιζ. καὶ “Λαχρ.} ὧὡδ “» ᾿Ἰωδεπὶ ΙΝ. ΑἸεχ. αὶ ας» 7ς.- 
δίλν. Οὔτοζ. ὅτως ἰπ.} α ς3, 72. 

Ἰ. Καὶ 1]. Οεοτρ. στ. 1. πο. λίωυσ.) ΜΌ σὰπι ἀπτ- 
ευἱο Θεοῦ. εἐὡπ λίοίς Ἀπ. :. αἰΐψυς. Αἰτη. Ἑά. ᾿Ααρ.} 
διτυἱππὶ ργαπιτῖς Οὐοογσ. ἐπ Μανοπε Αττι. 1. αἰΐᾳυε. Ατγηι. Εα. 
λέγων) εἰ ἀϊε! Οεοῦς. Αἰπτῃ. 1. αἰΐφυε. Ατπι. Ἑά. 

11. Ανϑρωπ.} -Ἐ εἰς τς. φπνὶ, ἄονο ἐσ υοδἧε ΑΓΔΌ. 3. ἄονιθ 

φαύζψηε Οεοῦσ. ἐχ. αὐτ. κατὰ τ.}] α αὖτ, κατὰ τ. 1 ρῆ. α οπι- 

πἷλ Ατπι. στ. αἰΐφας. Ατπι. Εά. . ἐχόμ.} ο ἐχομ. ΙΝ. αὐτοῦ 
κατὰ ταγωα)] κατα τάγμα ἄἀντοῦ ἹΝ, Ν]1, Χ, τς, τό, 18, 19, 30, 
44, τ, τό, ςβ, ὅς, 72, 73, 77ν 82) 8ς,) Ἰοϑ, 118, 128, 120, 130. 

Οοπρ]. Αἰά. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. Ογσγ, Αἱ. ἱ, ράσπιε ρεῖπηα, 373. ΑΡ. 

;. 3. ϑίαν. Μοίη. χατὰ ταγματαὰ αντοὺῦ 111. Ευΐ, ᾿ἴ, 16). αν. 

Οἰἴτον. κατὰ τὰ ταγματὰ ἀντων ς3. κατὰ 29] καὶ κατα Χ, 
;Σς. ΔΙά, ΑΙεχ. γτ. ΑἸ..1. ᾿ς. Ατῦ. 2. σημαίας} τας σημ. Χ, 

1:7) 59. ΑΙά., ΑἸεχ. Ουγι ΑἹ. 1. ς. Αγ. 3. σημιαᾶς Ῥτγίπιο, ἴυπὶ 
ἤρεγ ε {ιργαίογιρι. ε9) εἴ ροίιελ {ρεῖ ε (αργαίςρῖ. αἱ, Π. σημασειας 
ς1. σνμασιας ΧΙ, ιό, 18, 19, ςῦ, ς8, 745 γ6,) 84, τού, τοϑ, 128. 

120.) 134. (πρὶ. ἢς πιᾶγρο ὃς. ἤς ἴῃ ἴσχῦ, εἰ ̓λπηεη ὥς ἴῃ τηᾶγρ. 

Ῥηπιἃ πιᾶπὰν 130. ἰῃ πὰπ|. ἄπρυϊατὶ ἐχρηπιαπὲ Αγπλ. σ. δ ῖ]υς. 
Απη. Εὰ. -Ἑ δ, Αγαῦ. τ. 2. ΑἌγῃ. .. -Ἔ δορα]ὶ γα: Ἀττηξηὶ (οὐά, 

αἰϊφυ!. Απῃ. Εά. κατ᾽ οἱκ.) ἀοιιονασι Ασα. 3. εἰ ρτρεπλϊτας ϑίδν. 

Οἴτοσ. πατριῶν] ἀαῤ[ιαείενεσι Οορῖ. 

ριμξαλετ. 10 1], ΧΙ, 30, 58, 6., 73» 77» 85» 130) 131. παρεμ- 
τραρεμξαλλέτ.} πα- 

δολας αὐτων παρεμξαλλιτ. γ6. παρεμξολαι αὐτῶν παρεμδαλετ. ζ 9 
74. 73. 84, 1ού, 134. οὐ ταρεμδαλλετ. (ἢ) 17Ψ. εἴ ργαπιίιτς 
ΑτιΡ. 1. οἱ υἱοὶ 13] α οἱ ζο. Ἶσρ. ᾿ι5-Ίσρ. 25]. αἰϊσγυττ, 
εἰ 41:15 18. ἱπίετ)αςεπηῖ 72. Αγὰῦ. τ. 2. Αππη. τ. δἰ 'αυς. Απῃ. Εα. 
ἐναντίοι} αὶ 42. (δῖ. Νῖς. Ασπιεηὶ (οάς. αἰφυϊ. Απῃς Ἑ4. εναντίον 

ΧΙ, τς, τό, 18, 20, 53.) 5ζ», 56, 59, 73, 74. 76, 77) 82, 8... ὃς, τού, 
128, 129) 1319 134. Οὐ ΡΙ. ΑἸά. ΑἸεχ. δίαν. Μοίᾳ. ἧς πιᾶγρο Χ. 

ἔναντι 305) ζ2. Εὐυΐ.]. ς. γτ. Α1|.]. ᾿ς. -Ἑ Ευριου τό, 18, 30, (2, 
ςς, το, 76, γ7, 82, 8ς, τού, 128, 1321. ΑΙὰ. ΑἸεχ. Ευΐ. 1]. ς. Ογτ. 

ΑΙ. 1. ς. κύχλῳ] α 20. Οεογρ. παρεμξχλεσ. οἱ υἱοὶ Ἵσρ.} 

α (3. Ευΐ.]. ς. ταριμξαλέσιν) ἼἘχρτίπιϊ παριμδαλῶσιν δ[αν. 

Οἶτον. ἐπ εαὐταπιείαιίοπς Ατδῦ. 2. οἱ υἱοὶ Ἴσρ.] ας. τὼ Ψ 
ἈΔΌεηΓ ΙΝ. ΑἸεχ. ΜΔ]ι,ὼογμπι 79}7γαφἰς ΑτΔΌ. 3. 

ΠῚ. Καὶ 15] α ϑ8ιδν. Οἴογ. παρεμξαλλ.)  χυκλω ςς. 
πιριξαλλ. το, 118. ἐεχρτγίπης ἐμπαραξαλλοντες δῖιν. Οἴἶτορ. ἐχ- 
Ῥεϊπιυηι σαριμδαλῶσι Αγην. τ. αἰϊίαυς. Ατγπι. ἘΔ. ὀσπρῶτοι] , 11, 
ςς,), 71. πρῶτον 72. κατὰ ανατ.} κατα νότον χατὰ ἀνᾶτ. 71. 
κατὰ νότον χα ανατολ. (Πς) εὰ γατὰ νοτὸν οὐπὶ ἡ» ἤρπδι, (ης) ΓΝ 

τάγμα) τραγμα (ἢς) ς9ς. ταγματα τό, ς8, 74) 77. “εἰμι Ατὐπι. τ. 
αἰ ἴφυς. Απῃ. Ἐά, Ἰώδα 19} υἱῶν Ἰώδα Ευΐ, Ιἰ, 367. σὺν] 
Με εβ Αταν. τ. δἴφυες. στη. Ἑὰ. ὁ ἄρχ.] οι ἄξοντες ᾽ς, 

τῶν υἱῶν 148.} των Ἰουδαίων 19, 1τοϑ, 118. δε ΑΗ μάν ϑ5ἴαν. 
Ναασσὼν] σὺν Ναασσ. ι8β..ἁ. Ναασϑὼν ΑἸά. Ναστσων 130. (ορῖ. 
Ναασὼν εχρτίπιαπε Αἰπτῇ. τ. δίας. Ασπτο. Ἐὰ. Νασὼν εχρτίπηὶξ 
Θεοῦ. ᾿ΑΔμιναδαξ] Αμειναϑαῷ Χ. ρ΄. Αμιναδαμ 130. Αμι- 
γαδὰ 18. 

ΓΝ. Δύναμις] δυναμεις ς3, ςς, 6, γ4,) γ6, τού, 134. ΑΙά. ἧς 
ἴῃ πυπη. Ρἰυγαῖ! οὐπὶ αὐουΐο Απῃ. 1. οὐ ροοδανε: Αττησηὶ Οοάά, 
α11ϊ. Ατπι. ΕἘά. εἰ ροϊοβα: Ατδδ. 1. 2. 3. οἱ ἐπεσχ.)} ,. 72. οἱ 
“πισχεψαμινοι 53. πιᾶγρο ῥριϑμημενοι Χ. οἱ ἡριϑμημένοι ΑἸεχ, ἡ 
ἐπισχεμμένη 32, (9. Ολτ. Νὶς, αὐτῶν ΙΝ. -Ἐ Ἰάσπι 'π εδαγαῶ. 

ταϊποῖς Αἰεχ. ἑδδομήκ.) ογδοηκοντα 53. ἕξακόσ.] λ (ῆς, ἴοτῖς 
πιοπάοίςε μι Χ) ς3. 

Υ. οἱ παρεμξαλλ.} εαθνα ἰοεεί αν. Οἶτοζ.υ εαβγα ζογρπὶ 

Απτ. 1. ἅΒίφυς. Απη. Ἑὰ. ἐχόμ.} -Ἑ αὐτου τς, ς8. -Ἐ αὐΐων 

ΙΝ. «Ἐ ἰάεπι ἱπ εἴασας, πηίποτε ΑἸεχ. ἔαρ ἐϊὶς ϑίαν. Οἷἶγοσ. ξοηε 
ἐϊοε Αττὰ. τ. αἰήφυς, Ασπιν. Εά. φυλῆς} φυληῖϊν, ς8, 82. ὥς 
ἴῃ οἰλγαίξ. πηίποτς Αἰεχ. ἧς, οὑπὶ ἀγύσυϊο ὑγα πιο, ΑΥπὶ. τ. 4]}1- 

4ις. Απηῃ. Εά. Ἰσσάχ. ιν5-Ἰσσάχ. 251], αἰίετυισ, εἴ 4ια ἴἴς 
ἰηϊεταςεπὶ 84, 130. Ἰσσάχαρ 1τ9, 29] Ισαχαρ 18. ΑἸά. Οορι. 
Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ργίπϑ, 371. δδν. Οἴἶγορ. Ατσιη. 1. δυῈ. Απῃ. 

Ἑα. Ναϑαναὴλ] εχρτπις Ναϑαὴλ δ81αν. Οἴτοσ. Σωγαρ) 
Σωγὼρ τό, ς3, 131. Οεοτρ. δχρηπης Σογαρ 8ϊαν. Οὗἶτορ. εχρή- 
τηῦπὲ Σεγώρ Αππεηὶ Οοαά. αἰϊαυὶ, {εὰ Σογώρ ρίυτε5. εχρτϊηγῖε Σεδώρ 
Ἄπῃ. Ἑὰ. 

ΝΙ. Δύναμις] δυνάμεις ς3, 74, 1οῦύ, 134. εἰ βοιοῆα: Αταν. τ. 
4. 3. εἰ ξοιοῆαιε: Αττα. τ. αἰἴφυε. Απη. Ἑά. οἱ ἑπεσκ.} , 72. 
πριϑμημένοι πιᾶγροὸ Χ. οἱ ἡἠριϑμημέοι ΑΙεχ, -Ἑ αὐτου ΙΝ, (8. 
Ἔ ἰάσπὴ πῃ οπαγδές. πλποῦο ΑΪοχ. 

ΝΙ. Καὶ οἱ ταρεμδ. ἔχ.) “ῬἩ ῥγαπιίπυης ΓΝ. ΑΙεχ. οἱ πᾶ- 
ρεμξ.} εαγα ἰρεαι ϑῖδν. Οἰἶγορ. φιὶ εαβγα͵ ἰοεεμεὶ Αττὴη. 1. εαβνα 
ἐρεραι Ἀπτησηὶ Οὐοάά, αἰ, Απη. 4, ἐχόμ.] -- ἀντοῦυ ςὅ, ςο, 

6 Ὦ 

5)., 7)έ «4. 

ΧΥ 

ι 

““ανΊϑι 

τ ,)υ 

᾽ 



» 

Π ὼ 

ἰπθδηυ; ΝΊ]. παρεμβολῆς ἴῃ Ομδγδέξ, ταΐποτε ΑἸεχ. 

σὺν δυν. αὐτ.} 

Ἃ ΡΣ 6 ΜῸΟ 1. 

λὼν, Ἑλιὰβ υἱὸς Χαιλών. 
τετραχόσιοι. 

ΚΕΦῚ 
Δύναμις αὐτῇ οἱ ἐπεσχεμμένοι, ἑπτὰ χαὶ “σεντήκοντα χιλιάδες χαὶ 8, 

Πάντες οἱ ἐπεσχεμμένοι ἐχ τῆς πσαρεμξολῆς Ιὅόδα, ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδες 9. 

χαὶ ἑξακισχίλιοι χαὶ τετροιχόσιοι σὺν δυνάμει αὐτῶν πρῶτοι ἐξαρϑσι. 
“Ῥουξὴν πρὸς Λίξα δύναμις αὐτῶν, χαὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν ἹῬουξῆν, Ἕλισϑρ υἱὸς Σεδιέρ. 

μις αὐτῇ οἱ ἐπεσχεμμένοι, ἕξ χαὶ τεσσαράχοντα χιλιάδες χαὶ ππενταχόσιοι. 

Τάγματα “Φαρεμξολῆς το, 

Δύνα- 
Καὶ οἱ σαρεμ- 

11, 

12. 

δάλλοντες ἐχόμενοι αὐτῇ φυλῆς Συμεὼν, χαὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱὼν Συμεὼν, Σαλαμιὴλ υἱὸς Σουρι- 

σαδαί. 

ὶ παρεμδάλλονες ἐ ἐχόμενοι, αὐτϑς φυλὴ Γαδ, χαὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Γαδ Ἑλισαφ υἱὸς ᾿Ῥαγεήλ. 

“Δύναμις αὐτᾶ οἱ ἐπεσχεμμένοι, πέντε χαὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες χαὶ ἑξαχύσιοι χαὶ πεντήκοντα. 

Πάντες οἱ ἐπεσχεμμένοι τῆς πσαρεμξολῆς 'Ρουξὴν, ἑχατὸν “πεντήκοντα μία χιλιάδες χαὶ τετραχύ- 

ΚᾺΔ 

129. ΟΟΙΡΪ. βου ίη ἐδοτλ δ Νηἰπδζε Αἰεὰλ ροηὲ ἐϊο, Ἀττι. τ. 
αἰΐαυε. Απτη. Ἑὰ. φυλῆς} φυλὴ ἵἴζ,, τς, τό, 64, 82. 1ἱρί. δ8ϊαν. 
Οἴἶτοχ. ἔς ἴῃ τεχίι, {:ὰ φυλῆς πιᾶγρο, 8ς. φυλὴ ἱπ ομαγδές. πλποῦς 
ΑἸεχ. ἅς οὐπὶ ἀπίςυΐο ργα πιο, Ασπη. 1. ]114π6. Αττη. Ἑά. Ζα- 

ξουλὼν 15 »3 29] Ζαδουλὸν εχρτίιεϊς Οορῖ. Ζαομίοπ ὅϊαν. καὶ ὁ 
ἄρχ.} οΙΝ. Μά ρνίπεερε ουτὴ δγίουϊο ἱπιεγροῆίο 8ϊ᾽αν. Οἰΐγορ. 
τῶν υἱῶν Ζαβ.} αὐων τοῦ. υἱὸς] ονιος )ς δε Χαιλων] Αχαιλωὼν 

52. Χαιλωμ 18. Χελὼν ΙΝ, 22, ς1,) ς4) τό, 7ς, 82. (ὐογηρ!. (αἵ. 

Ἄς. εἐχρήπιιπι Χελών Αττη. 1. αἰ ΐᾳιο. Αττη. ἘΔ. Ἴχρηπιι Χαλ- 
λὼν Οορι. 

ΝΙΠ. Δύναμις} δυναμεις γ4,) 134. ΑἸά. 
2. 1. εἰ ροίοβαίες Αττη. τ. 4]}1406. Αστῃ. Εα, 

οἱ ἐπεσκ.} οἱ πριϑμημένοι 195) 108, 118. η ἐπεσχεμμενὴ 59. (Γαΐ. 
Νῖίς. - αὐΐεα ΙΝ. «Ὁ ἰάεπι 'π οδαγαέξ. πιϊποτε ΑἸεχ. ἐπεσκεμμ. 
-ἰπεσκεμμ. ἴῃ οοπι. 9] αὶ Αἰϊεπιγ. εἴ υ: ἴϊ5 ἰπιεηδρεπε ς 3. 

1Χ. Παντ. τ τετρακ.] α δος εἴ 4015 115 ἰηϊεασεης 'π τοχίι, [δὰ 
Παθεῖ πηᾶγρο, 64. πάντες} εἰ ονπες ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. 

81]ν. Οἴτγορ. 01] α 131. δῖ. Νὶς. ἐπεσκεμμ.] πριϑμημενοι 
χς, τό, 18, 29, 305» 32») 52) 59, 73) 77) 83ν 118, 128. (δῖ, Νίς. ἔς 

1η ἴσχίιν [οἀ ΤΣ αὐ Ναῖ. δς,), 130, 1321. ἢς ἴῃ πιᾶγρ. Χ, 64. 1.10. 

ἐκ] α )ς. Ασγπν 1. αἰϊϊαυε. Αὐτῷ. ΕΔ. εχρχίγηϊ: ἀπὸ ϑίαν. Οἴιορ. 
παρεμξολ.} φυλῆς ΠΠ, ςς. ὥς ἱπ ἰεχῖα, (ξά παρεμδολης τηᾶγρο ῥυϊηιᾶ 

ἑκατὸν] -᾿ χι- 

λιαδὲς καὶ ς8. «-Ἐ ελάεπι ἃς ριαυ ῆο ΙΝ. -Ἐ εδάεπι τι κί, Ἱεὰ χι- 

λιάϑδες ἴῃ οδαγαίς. τηΐποτς, Αἰεχ. -Ἐ καὶ ὙΠ, Χ, τό, 18, ςς, 779 82, 
τοϑ, 128, 129, 130, 131. ΟΟἸΩρ!. ΑἸά. ρ΄. ὀγδοήκοντα] -ἰ- καὶ 
εξ 845 75: Αγπι. :. δἰἴχψυς. Ἀπ. ἘΔ. ρῥγαμ αι εἰ (χα εἰ ἌΡ. 3. 
χαὶ ἑξακισχ. καὶ τετρ.] αὶ χαὶ ἑξακισχ, 54,715. 75. α καὶ 2" τοῦ. 
α καὶ τῇ δίαν. Οἴἶτοσ. κα οἵηηίδ Αγαῦ. 3. τετρακόσ.} ΧΊΝ. 

α Δῶν. 3. πρῶτοι] ὅτοι πρωτ. 32. εἰ ἀϊ ργἰπιὶ 
Αταῦ. 3. ἐξαροῦσι} αναξενξουσι το, τοβ, 118. ΑΙεχ. ἔς πιᾶγρο 
Χ, ὃς. 1Δρί, αναφενγουσι τᾶγρο ρτιηδ πιᾶθὰ 130. ποι ἀἰπίησυυηϊ 
Βἷς, (οἀ ροίξ παρεμδολης ἴῃ ὈγοΟΧΙΠΊΟ σοπιιηδῖε, 19. ΑἸά. 

Χ, Ταγματα] ταγμα ΝΊΙ], ΧΙ, τς», 18, 30, 44, ς8, ς9, 64, γό, 
χοϑ, 118) 128, 129, 134- ΟΟμΠΡΙ. ΑἸεχ. 1ἰρί, (αι. Νὶς. Ογυ. ΑἹ. 2, 
Ρατῖς ὑτίτηδ, 373. ταγμᾶ ταγμαΐα 19. εἰ ρταταϊσυης Οορὲ. Αγαδῦ. 

:. 2. εἰ οί! ογάϊπεε Ατδὺ. 3. Ῥουξὴν 15] νυἱων Ῥονυδ. ᾿ς6, 

ΟομρΡΙ. νιὼν ἰάπίιπι (Πς) ς3. ἈΡουξιν τς, ςό, γ6. Ῥουδιμ γ1, 75», 
131, 134. Οκῖ. Νίς. Ροζορ. ἱπ (αἵ, Νῖς. δῖαν. Οὗτος. Ῥαδημ 
118. Ογτ. ΑἹ]. 1... ΛΔίξα] Νοτον Χ, τς, τό, 29, 30, ς2) ς ς» 64» 73» 
7, 82, 83,131. ΑΙά, 1ρ[. (αι. Νὶς. Ογτγ, Α1.1, ς. Νίοτον ἴῃ τεχίι, 

{εὰ Λιδα πιᾶγρο ργπια ταδηυ, 1. Νότον ἴῃ ἰεχῖυ, (εἀ Λίξα πιᾶγρο 
Τίρί. Νίτον ἴῃ τεχῖυ, (εὰ Λιδα τινες 'π γηᾶγρ. ὃς) εἰ ἧς πηᾶγρο ῥγἰ πιὰ 
Τπδῃ0, 120. θύναμ.---δύναμ. ἴῃ σοπη. 11} α Δἰτογιε. εἴ 4185 115 Ἰῃ- 
τε ασεπὶ 52, ϑύναμις] σὺν δυναμει ΝἼΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29, 
30, 52) ξξ, 48, ς(9) 64; γ7. 82, 83, ὃς, 108, 118, 128, 130, 131. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. 10. (δῖ. Νίς. ὥς ἑοτῖε (ορί. δυνάμεις 71, 
134. Αχηγχεηὶ (οὐ. αἰϊφι!. Απη. ἘΔ. δυναμεῖς (Ώς) )ς. εἰ ῥγῶ- 
πυϊπυης Αγη,. 1. δαις. Ασα). Εά. αὐτῶν] κ7ς. καὶ ὁ ὥρχ.] 
καὶ οι. ἀρχοντὲς 134. ῥτίποορε ἀμίεπι ϑἷαν. Οἰἶΐϊτορ. 
Ῥουξιν 120. (αῖ. Νίς. Ρουδιμ 131. ϑίαν. Ἑλισοὺρ] Ελησουρ 
30. Ἐλιουρ 29. Σεδιόρ) Ἐλεδουρ 19. Ελιδουρ 118. Εδιδρ 11], 
30. Ἑλιουρ 82. Ἐδονειρ 21. Σεδηώρ Οὐπιρὶ. Σεδιέρ ἴῃ οἰάγαέξ, 
Τηϊποῖς Αἰεχ. Εἰρων Ατὐῆὶ. 1. δεδίοων Οεογρ. 

ΧΙῦ. Δύναμις] δυναμεις 71, 134. ΑΙά. εἰ οίοῆας Αταῦ. 1. 2. 3. 
εἰ ροίοθαίς: Αττὰ. τ. αἰϊΐφυς. Ατὰ. Ἑά. αὐτῷ} ἐίογινι (ορῖ, 

εἰ ροίοα: Δτδὺ. 1. 

αὐτῷ} αντων 1]. 

ΟἿἾΝΕ: Ομ 

οἱ ἐπεσκεμιμ.} οἱ ἡριϑμημενοι 19. τοβ, 118. ΑἸεχ. ἡ ἐπεσχεμμένη .9.΄ 

Δύναμις αὐτᾷ οἱ ἐπεσχεμμένοι, ἐννέα χαὶ πτεντήχοντα χιλιάδες, χαὶ τριακόσιοι. Καὶ 

Ῥουξὴν 2] 

13. 14. 

Τῇ; 

τ6. 

Δ αὐτῶν ΊΝ. «Ἐ αὐτῷ ἴῃ «δαταές. πλπουό ΑἿςκ. 

[ΔοἾ εἴτοῦε εχ ς) 84. τεσσαρ.] τεέσσερ, 111, Χ1]. 
σιο.} τετρακόσιοι 71. ἐχρτίηγιπῖ ἑπ]χκόσιοι ΑτΔΌ. 1. 2. 

ΧΙΙ. Καὶ ., 84. οἱ τοαοεμξ.] εαβνα ἰοεα! δῖαν. ΟἸΐγορ. 

εαβνα ἰρεαπὶ Αττὴ. τ. αἱΐψιθ τη. Ἐά, ἐχόμ. αὐτΒ} ἐχομ. αὖ- 
τῶν 109) 108, 118. εκ ἐἰο δϊλν. Οἴἴγοζ. ροπὸ ἐϊωμε Αττη. τ. δἰϊχυς, 

Απη. Εα. φυλῆς] φυλη ΙΝ, ΧΙ, τς, 64, 74, γ6, 83. 8ς, 130, 

134. Αἰεχ. δῖαν. Οἴτοσ. Ατστη. :. αἰΐφυς. Αὐτῃ. ἘΔ, ἐκ ἡγἰόμ δἷαν. 

Μοίᾳ. Συμ. τ΄ --Συμ. 21 κα αἰκετυῖγ. εἰ 4045 δϊ5 ἱπίε)δοθηῖ 18, 
Συμεὼν τ" 1, 29] ἐχρείπιε Σιμεὸν δίαν. Οἴἶτορ. χαὶ ὁ ἄοχ ἢ αὖ 

ἄρχων οὐπΊ 44. ἰῃ σοπηπιοῖε ζ 2. Ῥγίμεεβ: ὠμίοπ 5αν. Οἶἶτορς. τῶν 

υἱῶν Συμ.] αἀντων Χ]. ἀρχόντων υἱὼν (0) Χ, , Συμεὼν 1 ἱρζ, 
Σαλαμιὴλ] Σαμιηλ 52. ἐχρηπιιηῖ Σαλαμιὲλ Οεογν. Απῃ. 1. 8]}}- 

ᾳυς. Αχπι. Ἐά. Σουρισαδαΐ] Σουρισαδαὶ ΧΙ, τό, ςδ, γ), 8.. 
Απηςηὶ Οοὐά. αἴϊφυϊ!, ΑΥπι. Ε4. τοὺ Σουρ. 16, 7). Σουριϑαί 1ρί. 
δοιγ ας ϑ8ιᾶν. Μοίᾳβ.υ δοιγίβωι (σεοσσ. ἐεχρυϊηχὶ Σαρασαδαΐ 

Σ] Φ. (ἄς, 
πεντοικό- 

ΑΤΠ). 1. 

ΧΙ]1. Τοΐυπ σοπηηα , 72. δύναμις] δυναμεις γ1, 13... 

ΑΙἸὰ, εἰ 2οιοῦῖας ΑΥδὺ. 1. 2. 3. δίανυ. Οἴἴγοζς. εἰ ῥοίοβαίος Ατηλ. 1. 
ΑἸ ἴχυε. Αττη. Ἑά. οἱ ἐπεσκεμμ.} οἱ πριϑμημενοι 19, 108, 118. 
ΑἸεχ. ἡ ἐπεσχκεμμεένη ςο. (δῖ. Νίςο. - αὐτῶν ΙΝ. -ἘΔ Ίἀεπι ἰπ 
Ἄοἰβιαγδέϊ. πόσα ΑἸεχ. καὶ τριακύσιο!] και τετράκοσιοι 10, ς4 71 

73»γ 73) 118. καὶ ογδοηχοντα ς 1. κα ΑἸηεηὶ (οὐά, αἰϊφυὶϊ. Αππη. Ἐα, 
ΧΙΝν. οἱ --αὐτε} μας εἰ αύα 18 ἰητετ]αςεπὶ κρ ποίδηϊ ΙΝ, ΑἸοχ, 

οἱ ταρεμᾷ.] σαβνα ἰοεαὶ 8ϊαν. Οἰἶίος. ἐχόμ. αὐτῇ] εχ μ.- αϑων 

ΙΝ, τς, 5.8, τοϑ, 118. αὐτῶν ἔχομν. 19. 2ο55ὲ ἰδΐαπι Ατπλ. τ. 4}}1. 
4υς. Απῃ. ΕἘὰ. οδ,αν. Οἴτορ. φυλὴ] φυλῆς 18, 19, 32, ξ 49 
ξξ,) ς8, 9, 715 729 7. τού, 128. Αιϊσυϊατη ργατηϊπτυπς Αἰπῃ. 1. 

αἰΐψυς. Απῃ. Εά. ἐα ἡγίδε ϑῖαν. ΜοίᾳβαἩ Γαι --Γἀδ"}] , αἱ- 
ἴεγυτγ, εἴ αιια5 15 ἰητετασεπὶ τό, 74) 75. 84) τοῦ, 134.ὀ.͵.ο ΟΞ καὶ ὁ ἄρχ.] 
2γίπεορε σμίξα αν. Οἰορ. υἱῶν] 5 ἐοτρτιπι, 1εἀ δἰΐογυπι 
Ρυπᾶϊς ἔυργα ποιδίῃπι ἰἀπαυᾶτη ἀεἰεπά, Ν]Ι. Ἑλισὰφ] αὶ 1ζ- 
Ελισαδ ζ4,) ς. Ἐλισαφαρ 18. Ἐλιχθ 29. Ατπι. 1. αἰϊίφις. ΑἸτῃ. 
Ἑά4. Ἐλιασὰφ Οοπιρ. Εἰΐαρ, 4 ΕἸϊαρὰ αἰϊδὶ, Οορι. Εἰ 
(Θ ρῥγοὸ ᾧ πιογσε Ἀυτῃεηῖςο) δῖαν. Οἷἶγοσ. ΕἸ αραιὰ Οεοτρ. 

ΧΨ. Ὕοϊυμη οοιημα κα 72. δύναμις] δυναμεις 114. ΑΙά. Ατ- 
τηςηὶ (οὐ. αἰϊψφυϊ!. Αττη. ἘΔ, καὶ ἡ δὺυν. 19, 118. καὶ ρῥγαπγτυπς 

Οὐοτηρὶ. ΑΥΆΌ. 1. 2. 3. Αττη. 1, δἰ ἴφυθ. Ασπὶ. Ἐά. οἱ ἐπεσχ.} ἡ 
ἐπισχκεμμενὴ 59. (αἴ. ΝΊο. οἱ πριϑμήμενοι τοΒ. Αἰεχ. τας ο ἀαριϑ- 
μος αὐἴον τ9, 118. -Ἑ αὐτῶν ΙΝ. -Ἐ Ἰάδτῃ ἴῃ οἰιγαές. πλίποτε ΑἸεχ. 

τεσσαρακ.} τεσσερακ. 1Π1, ἍΝ]. μα 84. καὶ τεντήκ.] α καὶ 74, 
75) 84. τού, 1299 134. (ὐοηλρί. 

ΧΝῚ. Πάαντες] εἰ οἴππες ΑΥὐδῦ. 1τ..2.3. ομῖμες σμίεσι δῖαν. Οἴτορ. 
ονμες βοίεαίςς Ατπηεπὶ Οοάά. αἰϊᾳιϊ. Ατι. Ἑά. ἐπεσκεμμ.} η- 
ριϑμημενοι τς, 16, 29, 32) 2) ἊΣ ὅ4, 73, 77. 1οϑ, 118, 121. ΑΙά. 
ΑἸεχ. (αἴ. Νῖς. δίδν. Μοίᾳ. ἧς ἴῃ ἴεχίι, [εἀ ἐπεσκεμμένοι πηΠΑΓΟῸ 

Ῥτϊτηα τηᾶπιι, 130. αριϑμημενοι 19. τῆς σαρεμᾷ.] τῆς φυλης ς4, 
78. εκ ργϑιλ, ρεπιο, [δὰ ροΐξοα ἀεἶος. 11. ἐα ργξοπηττιης Ασηὶ. σ. 
αἰπμαυθ. Απη. Ἑά. Ῥουξὴν] Ῥουδιν τό, 1390. Ῥουδιμ γ1, 75» 

121. (αἵ. Νίο. δίαν. Οἴγορ. ἕκατ. πεν. μία] μια καὶ ἐκατ. 

πεντηχ. 59. Μιῶ Χχαϊι πεντῆχ. Δ ΠΠῚΠῚ 18. μιῶ καὶ πέντ. χαι ἐχατ. 

Χ, τς» 19) 29, 4, 64) 1οϑ, 128. ΑΙά. Αἰεχ. Πρ. εχατ. χαι μ᾿" ἔν 

χαν σεντ. ἵν, ΧΙῪ., καὶ δηΐε πέντ. ἰπηίεπιης ΨΠ],, τό, 30, 32, ν ̓ μ- 

ἐξ, ςὃ, 779 82, 85.) 129, 110, 131. Οοπρὶ. (δι. Νίς. καὶ δπίδ μια 

Ἰπίοπιηΐ 74) 750 84, τού, 120, 134. (οπιρὶ. δίαν. Οἴἶτος. Αππηςηὶ 

Οοαά. αἰϊχυϊ. Ατπι. Ἐά, μία Ψ11, τό, 30, ζ2, ςβ8, 71) 73» 77» ἊΝ 

130) 121. αιλιαϑ.] χίλιᾶς (ἔς) ᾽ς. ᾿ καὶ χιλιοι ς8. καὶ 



Ἀ ΡὈΡΙΘΜΟΟ [. 

σίοι χαὶ “πεντήχοντα, σὺν δυνάμει αὐτῶν δεύτεροι ἐξαρδσιι. Καὶ ἀρϑήδεται ἡ σχηνὴ τοῦ μαῇ- 
΄ ν ε νι “ “ 7 “ ; ω ε Ν “ “ ζ 

τυρίου, χαὶ ἡ ππαρεμξολὴ τῶν Λευιτῶν μέσον τῶν “σαρεμξολων, ὡς χαὶ πταρεμδαλδσιν, ὅτω χαὶ 

. ἐξαροῦσιν ἕχαςος ἐχόμενος χαϑ' ἡγεμογίας. Τάγμα τπαρεμδολῆς ἘΦραὶμ παρὰ ϑάλασσαν σὺν 

. δυνάμει αὐτῶν, χαὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν ᾿Εφραὶμ, Ἔλισαμα υἱὸς ᾿Ἐμιδδ, Δύναμις αὐτᾷ οἱ ἐπεσ-- 

χεμμένοι, τεσσαράχοντα χιλιάδες χαὶ πενταχόσιοι, τ Καὶ οἱ πσαρεμδάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς -- 
ΓΟ. βῷῷ ζω 7 ἴω) Α, ΄ 

Μανασσῆ, χαὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασσῆ, Γαμαλιὴλ υἱὸς Φαδασσέρ. Δύναμις αὐτοῦ οἱ 
ἐπεσχεμμένοι, δύο χαὶ τριάχοντα χιλιάδες χαὶ διακόσιοι. ἘΣ Καὶ οἱ παρεμδάλλοντες ἐχόμενοι φυ- 

[ω] ρῶ ς κὋ Ν Ν ' ΄ 

λῆς Βενιαμὶν, χαὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Βενιαμὶν, ᾿Αδιδὰν υἱὸς Ταδεωνί. Δύναμις αὐτὰ οἱ ἐπεσ- 
΄ Ν ΄ , ΄ ϑ ἰδὲ 

χεμμένοι, ππέντε χαὶ τριάκοντα χιλιάδες χαὶ τετραχόσιοι. Πάντες οἱ ἐπεσχεμμένοι τῆς τῦὰρ-- 
δε 3 Ν, ε Ν ᾽ Νν 9 ΄ | Ὡ Ν Ν ’ 29 ».Ὁ ζά 3 

εμδολῆς Εφραιμ, ἐχᾶτον χιλιάδες, χαὶ ὀχταχισχίλιο! χαὶ ἐχατὸν, σὺν δυνάμει αὐτῶν τρίτοι ἐξα- 

α χαὶ Οεοιζ. καὶ πεν- 
δεύτεροι) καὶ ραν πυπο ΓΝ, ς 3, 120. 

( οπιρί. Ατδῦ. 1. 2. δέει ὑγαπλτι ᾽) σΠαγαέζ. ποτε Αἰεχ. ὅτοι 

διντ. 2. ἐξαρεσι) ἀναζινξεσιν το, το8, 118. ΑΙεχ. ὥς πιᾶγζοὸ Χ. 
Τιρῖ, ,- αναζινγουσι τιᾶγρο ργϊπιὰ τηληι 130. “Ἢ ογάϊαοει «αϑεὶ δἰαᾶν. 
Οἱἶγορ. 

ΧΑ]. ἀεϑύσεται]) ῆς ἐχ ςοιτ. (ὁ αριϑμησεται ΡΠ ΠΟ, 721. ἐπ- 

ῥο ἰδίων δῖαν. Οἴἶτος. καὶ ἡ σπαριμδ.] ἐκπαὶ εαβνο δῖαν. Οἴτορ. 
μέσον) ἐγαι μεσ. 82. εἰς μισ. ζ4. 74. 78. 76, δῳ, τοῦ, 134. ἀνὰ 

μεσ. 32, ζ0. ΑΙεχ. Ἄτην, ι. ἰίφις. πη. 4. ὠς] ὡσχερ ς2, ὃς. 
χαὶ παριμξ.) αΑχαὶ 1Δ..Δ}1, Χ, τό, 18, 19») 20, 32) ς2, ς3») τό, ς8, 
ξ9. ὅς, 72) 7ῖν 77» 85. 108, 118, 128, 129, 131. (ὐοπιρὶ. ΑἸά. 

Αἰεχ. 1 ρί. (δι. δὶς. (ορι. Αγὰθ. 3. διλν. Οἴτοχ. Αἰπῃ. κ᾿ δ Ἰηλε. 

Ατπὶ. Ἑά. αἷμ ἰεχυ, (σὰ Πδρεῖ ΠιΑΓΣῸ γι πη πᾶ, 1390. παρεμ- 

δαλχσιν) παριμβαλλουσιν 1 {ῺῸ ΝῊ, 6: 74. 7γύς τού, 134. πΠα- 

οἰμϑαλοῖφιν ἴῃ ςπλγλέξ. πποῖς Αἰεχ. ταραδαλουτιν ς3. ἐμξιλυσιν 
ς2, 8ς. ἅτω] οὐτως Ν᾿, ΥἹ], Χ, τό, ὁ, τού, 130, 131, 134. 
Οοιηρὶ. Αἴεχ. 1 ἰρί, καὶ ἐξαρ.} α καὶ Ατοῦ. 3. ἐξαρωσιν) 
αναζιυζεσιν τοῶτρο ατ8. Αἱεχ. ἀναζινγννουσιν ς4. ἐχόμενος) 
ἐχόμενοι ς4.) 74. 84» 1ού, 134. ἐχομένα ζ2. -Ἐ αὐτῷ ἰη ομαγαῶ, 
πιίποῦς Αἰεχ. ὁ. αὐτοῦ ΠΊΆΓΡΟ ὃΒς. ἄντ ΠΙΒΙΖῸ ΡΓΙΠῚΔ πηδῆυ 130. 

λγιμονίας) πγιμονιαν 11, 1ΨὉ΄, Ν]], ς3, 54. τό, 74. 78» 76, 82, 84, 
1ούό, 1299 134. Ὀμπρὶ. Αγαῦ. 3. ὥς πιῶγρο Χ. 1 ρ΄. ἤς πιᾶγρο 
ΡΠίπα τῆδηυ 130. ταγμα Χ,, τς, τό, 18, 19, 29, 52, 55, 48, ός, 
732, 735 77ν 108, ε18, 128. ΑἸΙά, Αἰεχ. 106. (δι. ΝΊς. δῖαν. Οἴἶτγορ. 

ταγματα 10, ὃς, 130, 131. Οεοῦζ. ἔς πιᾶΓρὸ ρῥεὶπιδ τπηϑῆυ 110. 

ἜἝ αὐτῶν ΙΝ, Ψ]], Χ, τς, τϑ, 19, 29, 30, 32, ς2, ςς, ς8, 64) 72) 

τετοχκχ.} καὶ πεντακόσιοι το, 108, τι8. 
ὴ Ἁ 

τρν.} α χαὶ 74. δῷ, τοῦ. 

᾿ .323.82, 8ς, ιοϑ, τ18. (πρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. 1ἱρί. (δι. Νὶς. Αγαῦ. 

"ον 

Ν ἐ-: 

1. 2. Οοοῖζ. [4 πιδῦζο ῥυπὶδ πδὴῦ 110. - αὐτοῦ 110, 1381. 

Δπιῦ. 3. δἷαν. Μοίᾳ. αὐτοῦ (υἱ εἰ αυτων, ῥχγουῖ [Δπὶ ποίαν π,ι5) 
ΤΟΔΓΡΟ Ρεϊ ΠΣ πδηυ 130. ἢ γκχία Αξπασι ογάϊπαμε ε)α: δἷαν. Οἰζγος. 

ΧΥΠΠ. Ταγμα) ταγματα ς1, 74.) 79, 76, τού, 129) 231. 
Ο(οπιρὶ. ΑἸά. Απο. 1. τ ργεξηϊπυηὶ (ορι. Αγοῦ. 1. 2. 3. Ἀπππεῆὶ 
Οοαά. αἰϊᾳφυ!. Απτ. ΕἙά. ῥγηνιι “νοι ϑἷαν. Οἰΐγος. 'Εφραὶμ ιἣ 

α] Ερότονι (ορί. δίαν. ἔριωπ Οεοσρ. Ασπῃ. 1. παρὰ) καα 
ἸΝ΄, τό, 12, ς29 ξζν 69, 73ν 7), 128. Αἰεχ. (Αἴ, Νὶς. ἔς ἰπ ἴεχαι, 

(εὰ παρα το, Χ. χατα, (οἱ παρα Τυραα(ετίρίι τεσ ΠΊΔΠ115, 1.11. 

κατὰ πμῦχο 1ἰρί. καρὰ ϑαλ. σὺν δυν. γπ} συν ϑυν. αντ. χ, 
3.λ. ἵΝ΄.Ψ ϑαλασσ.} πιαγς πὲ Αὐτὰ. τ. αἰΐᾳυς. Αττῃ. ΕΔ. 

σὶν) α .9ς. καὶ ὁ ἄρχ.] α καὶ ὁ ζ9. φγίπεεβι ἀκίξαα δῖαν. Οἴτοξ. 
τῶν υἱων] 4 Λίίς Οεοτν. Ἐλισαμὰ) Εἰγαα πῃ. 1. αἰϊίφυς. 

Απτῃ. Εα. Ἐμιοΐθ] Ἑλιουδ ΧΙ. Αμιουδ τό, 73, 131. (οχηρὶ. 

δίαν. Οἴἶτος. Σιμιοιδ 18, 4. 74, 73. 76, 84, τοό, τι8. 1 ἰρί. 

Αἴπι. 1. ἁῆΐφυς. Απτ. ἘΔ. ἢς εχ ςοττ. ἰεὰ Σιμουδ ῥεπιο, 134. 
Σαμιαδ γι. εχρηποιῖς Ἐμωδ ΘΟ οτς. 

ΧΙΧ. Του ςοπιπιὰ α 72. δύναμις] δυνάμεις 71, 134. ΑΜ, 
σιν διναμει 29. «ἰ ροιοβαν Αγαὺ. τ. 2. 3. Αγπὴ, 1. εἴ ραυςὶ Ο(οὐά. 
Ληπεπὶ. ὦ ρόαι, Ατὐτισπὶ (οὐά. τεϊαφυ!. Απτη. Ἐά, οἱ ἐπ- 

ἐσχιμμ.} η ἐπισχεμμένη το. Ολῖ, Νὶς. οἱ πριϑμημενοι 19, τοϑ, 118. 
δῖαν. Οἷἶγος. -Ἐαυτῶν ΓΝ, ς8. -Ἐ ἰάειπ ἴῃ ομαγαέξ. πηϊποεε ΑἸἰεχ. 
Ἔ ον, Δαν, 3. τισσαρακ.} τισσεραχ. 1Π1|, Ν]1. δυο και τρια- 

χουταὰ τό, πεντακόσιοι) ἑπτακόσιοι, (δὰ Ἰηϊεῦ τ {υργδίς τ διτυσ ἐν, 
υἱ πεντακόσιοι ἰερετείυτ, Δ 11. φιυαάγιπρεκηὶ (ας) Οεοτς. 

ΧΧ, οἱ παριμῷ.)} “ν ρισηνυι ᾿ς ΓΝ. ΑἸεχ. Ἔχρεπηε 
παριμβξάλλει διαν. Οἰἶγος. Ἴἐχρηπιυης οἱ παρεμξάλλουσι Αττῃ. τ. 
αἰ ἴφυς. Ατπι. Εά, ἰχόμανοι) Ἔ αντῶων ΙΝ, ς8. -Ἐ ἰάεπι ἰῃ 

οἰ ιαγαίῃ. πύίμοτε Αἰεχ. “Ἐ αὐτὰ τό, 129. (οπιρί. »ῳὴ ἠΐε Ασα. τ. 

αἴϊᾳις, Ασα, Ἐάν, , δίαν. Οἴἶτζος. φυλῆς] φυλὴ νΝ ΣΧ, τς; 

16, 305 ς8, 4, 77). 82, 130, 130, 111. (οπρί. Α14. Τἰρύ, ὥς ἴα 

ἴεχῖι, (τὰ φυλῆς πιᾶγγο, ὃς. φυλὴ ἴῃ σμῃγαγαές. ταΐποτε ΑἸεχ. ἐχ- 
Ργπιιηῖ ἡ φυλὴ Ατην. τ. αἰἴφυς. Ατσππ. Ἑά. Μαν. τι" --Μαν. 23} 
α Αἰτετιγ. εἰ ὐπὸ 115 ἱπιεηασεπε 199) ς9. Μανασσῆ 19, 29} εχ- 
Ρεπιυπὶ Μανασὴ δίων, Οἷἴἶγος. Οεογς. πῃ. τ. δ ἴφις Αππῃ. Εά. 
καὶ ὁ ἄρχ.} ῥνίπεεβε ἀψίεσι δἰλν. Οἷἶτον. τῶν υἱῶν] « Αὐδε Οεοτῴ. 
Γαμαλιὴλ) Γαμανλ ς3. Γαμαμὴλ Οομρ. Γαμαλιὲλ οἐχρηπηιηῖ 

Ατην. 1. δἰ ϊΐφυς. Αγπι. Ἐπ. Οακα Οορι. ρος. 

Φαδασσουρ) Φαδϑασουρ ς:. ΑἸΙά, (ορι. δῖαν. Οἷἶτος. Φασδασουρ 

ιό.Ἡ. Φαθασουρ γ:. Φαλασουρ (Λ ὑγὸ Δ) .ς9ς. Φχλδασαρ ς3. 
Ῥαώαρν Ατὰν. ᾿. αἰΐἴᾳφυς. Αγ. Ἐα. ῥα δέγοωγ (ἀςογα. 

ΧΧΙ. Τοῖυπιὶ ςοπηπιᾶ αὶ 72- δύναμις} δυνάμεις 114. Α΄, 

εἰ βοίεα; Αταῦ. 1. 2. 3. Απτη. 1. εἴ ραυςὶ (οὐ. Αττηεηὶ. εἰ ροίοβα- 

“: Αταγεηὶ Οοαά. τεϊϊφυϊ. Απτῃ. ἕὰ. οἱ ἐπισκεμ.} ἡ ἐπεσκεμμενη ζ0. 
(αι. Νὶς. -Ἐ αντων ΙΝ. -Ἐ ἰάσπι ἰη ςπιλγδῶ. τοϊποσε ΑἸοχ. δύο 
καὶ τριακ.] Τριᾶκ. καὶ δυο 1321. ἐγιγίπία ἀμο δῖαν. Μοίῃ. δια- 
χόσιοι) ἢς εχ οοῖτ. {τὰ τετράκοσιοι μείπιο, Π1. τριακόσιοι ς 4) Κ 1) 
74) 75) γ6, 84, ιού, 134. Απῃ. 1. αἰϊΐσφυς. Αγην, Εά. 

ΧΧΙΙ. οἱ ψαριμξ.}) Ἢ Ργαπιϊτῖς μἰς 1Ψ. ἐχρτγίπις παρεμῃν» 
δαλλει δῖαν. Οἰἶγος. Ἔχρήπιυας οἱ παριμξαλλουσι Ατηι. τ. αἰϊίφυς. 
Απῃ. Ἑά. οἱ παριμ. ἰχόμ.} “γ΄ Ργαπηκῖι ἢἷς ΑἸεχ. 
Ἕ αὐτοῦ 18, ς3, 118. Οοπρί. -Ἐ αὐτῶν ΙΨ΄. εχρτγίπις ἣ ἔχεται 

υἱὸς] Ά ιοό. Ν 

μ“ιιε 

σι" ῳ 

, ἰχόμι τ ἐκμενι κι 

(ἔς, εὐπὶ τεϊλίοης 4 φυλὴ) δίλν. Οὗτος. μον “]ο; Αταν. τ. αΐφυς, (γεν “΄.(ω». 

Απῃ. ἘΔ. φυλῆς] φυλὴ ΙΝ, Χ, τς, τό, 30, ς3, 64, 77, 82, 8ς, 
130, 131. ΟΟΠΡΙ. ὑντ Ὁ (λι. Νὶς. Οεογς. δίαν. Οἴἶζγο. φυλὴ ἰπ 

εἰιαγαές. πιίθογς Αἰεχ εα οἰδω δῖδλν. Μοίᾳ. εχρήπιυης τὸ τάγμα 

Απῃ. 1. εἰϊαυε. Ατπν. Ἐά. Βενιαμ. τ᾿ --Βενιαμ. 2} α αἰϊεγυῖτ., 

εἰ 4111 ᾿ἰ5 ἰηϊετασςηῖ, ᾽ς. Βενιχμὶν 1"] Βενιαμειν Χ, ΧΙ, ςο. 
ΑΙΔ. Αἰεχ. Βινιαμηὴν )ς. Βενιαμεὶμο [{ἰρῖ, Βενιαμὲν εχρεπιϊς Οεοτς. 
Ἔ“ Απη. τ. αἰϊΐφυε. Αγηι. Ἑά. καὶ ὁ ἄρχ.} καὶ οἱ ἀρχοντες 
19. ϑνίπεέβι ἀμίεα δίλν. Οἰΐγος. Βενιαμὶν 2] Βενιαμειν Χ, ΧΙ, 
ς9. ΑΙά. ΑἸἰεχ. ὥς, (οἀ {ὰγρεὲζ εἰ (ρταίςτιρι. ν ρτπιᾶ τηδῶυ, 110. 
Βενιαμὴν ς. Βινιαμεὲὶμ 1ἰρί, εχρτίπιες Βενιχμὲν Θεοῦ. ᾿Αδι- 
δὰν) Αξειδαν τό, 10, ς2, 130, 131. Αμιναδαξδ ΧΙ. Αταῦ. 5. “[νιὶς 
απ (οριῖ. Γαδιων.] Γαδέωνει Π. Γαχιδωνι τς. 
τό, ς2, ς4) 131. (τ. Νὶς, Γιδίονε )ς. Γεδαίωνι 73. 
71) 74, 76, 84) 134. Οορῖ. Ατῆι. 1. αἰᾳφυς Ασπὶ. Ἑα. 
ς3, 82. 

ΧΧΙΙΠ]. Το ζιπὶ σοπηπα α 19, 72. δύναμις) ἡ δυναμ. ς3, 

ς6, τ29. Οοπιρὶ. δυνάμεις 7}, 134. ΑΙά. εἰ ροίοβαι Αταῦ. τ. 2. 3. 
Αππποηὶ (ὐοαά. μαι]. εἰ ροοβαιει Αττλεηὶ ( οὐά. τεϊϊᾳυϊ. Αἰτῃ. Εά. 
οἱ ἐπεσκ.} η ἐπισκεμμένη 9. Οἱ. Νίς. οἱ πριϑμημενοι τοϑ, 118. 
δίανυ. Οἰοζ. -Ἐ αὐτῶν Δ. -Ἐ Ἰάεσαι ἱπ οἰιαταῦῦ. πιϊποσς ΑἸοχ. 

τετρακόσιοι) τριακόσιοι 71γ 74) 76, 845).134.- ὥς ρῥτίπιο, (δ τετρα- 
χοσιοι πυης εχ 8112 πιδηιι, τού. ν (εχ Ἵσγοσε ῥγο ὕ) 7ζ. 

ΧΧΙΨΝ. Πάντες} ὁμεπες σκίεπε δίαν. Οἴἶγοσ. εἰ φρενός ΑΓΔ. Ἢ 

4. 3. ἑπισκεμμ.} πριϑμημένοι τς) τό, τ9, 29, 30, 32, ς2, ςξ, 
ό4, 73) 77». 118, 131. ΑΙά, Αἰεχ. (αι. Νῖὶς. δίαν, ὥς εἴλπι ἴῃ 
ἰοχῖυ, (δὰ ἐπεσχεμμένοι ΓΟΑΓΡῸ Ὀτίπιᾶ πηδυ, 130. παρεμ..} φνλης 
32, 75. (ῖ. Νὶςο. Ἐφραὶμ) ἰὐρῥῳ (ορ. Ερνεε Οδογρ. 

Απῃ. :. Ἕαἰϊΐψυς. Ασπν. Ἐὰά. ἐἑκατ. ε"-ἴκατ. 237 αὶ αἰϊεπιῖγ, εἴ φυαε 
115 Ἰῃϊετδοςηῖ 18. ἑκατὸν χιλιάδ. καὶ ὀκτακ.} ῥ καὶ ἢ χιλιαδ. 
75. πη. 1. αἰϊΐψυς. Αττη. ἘΔ. ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα χιλιαδὲς ς 4. 
ὀκτακισχίλιοι) δισχιλιοι 43, τό, 120. ἑκατὸν 29] διακοσιοι 4, 

γ4,. ς, 84. 134. Απη. 1. αἰΐᾳφυε. Αγ. Εά. ἔς ρμεΐπιο, δά πιιης 

ἕκᾶτον εχ δ] τωᾶπυ, τού. τρίτοι] τρωτοι γ1. καὶ τριτοῖ ΙΝ] 
ς8. Ατδῦ. 1. 2. καὶ Ῥγατηϊαὶς ἴῃ οδαγαδές, τηΐπογε Αἴεχ. Ἂ 

22. ἐξαροῦσι] αναζενζουσιν 19, 118. ΑΙεχ. ἢ πγᾶρο Χ. μρῇ, 

Γεδεων 

Γαλεων 

Γιδέωνι ΧΙΎῖ 

- 

ΤΡ 

ὁ} 



ωΐχ 

ΔΌΡΙ ΘΜ) Ο 11. 

οὗσι; Τάγμα “παρεμξολῆς Δὰν πρὸς Βοῤῥᾷᾶν σὺν δυνάμει αὐτῶν, χαὶ ὃ ἄρχων τῶν υἱῶν Δὰν, 
᾿Αχιέξζερ υἱὸς ᾿Αμισαδαί, Δύναμις αὐτῇ οἱ ἐπεσχεμμένοι, δύο καὶ ἑξήχοντα χιλιάδες, χαὶ ἐπ- 
ταχόσιοι, Καὶ οἱ «αρεμξάλλοντες ἐχόμενοι αὐτῇ φυλὴ ᾿Ασὴρ, χαὶ ὃ ἄρχων τῶν υἱῶν ᾿Ασῆρ, 

ΚΕδπ 
ὅτ 

26, 

2}. 

Φαγεὴλ υἱὸς Ἐχράν. Δύναμις ἀὐτᾷ οἱ ἐπεσχεμμένοι, μία καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδες χαὶ πεν-- 948, 
ταχόσιοι. Καὶ οἱ πσαρεμξάλλοντες ἐχόμενοι φυλῆς Νεφϑαλὶ, χαὶ ὁ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεφϑαλὶ, 

᾿Αχιρὲ υἱὸς Αἰνάν. Δύναμις αὐτδ οἱ ἐπεσχεμμένοι, τρεῖς χαὶ πεντήκοντα χιλιάδες χαὶ τετρα- 

Πάντες οἷ ἐπεσχεμμένοι τῆς παρεμδολῆς, Δαν, ἑκατὸν καὶ “πεντήκοντα ἑπ]ὰ χιλιάδες 31. 
’ἤ’ 

Χοσιο . 

20. 

30. 

χαὶ εξαχύσιοι, ἔσχατοι ἐξαροῦσι χα]ὰ τάγμα αὐτῶν. Αὕτη ἡ ἐπίσχεψις τῶν υἱῶν Ἰσρὰὴλ χατ᾽ 32. 

οἴχες πατριῶν αὐτῶν" πᾶσα ἡ ἐπίσχεψις τῶν παρεμξολὼν σὺν ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν, ἑξαχόσίιαι 

χιλιάδες χαὶ τρισχίλιοι ππενταχόσιοι πεντήχοντα. Οἱ δὲ Λευῖται καὶ συγεπεσχέπησαν ἐν αὐτοῖς, 33. 

χαϑὰ ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῆ. Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴῆλ πτάντα ὅσα συνέταξε Κύριος 34. 

αναζευγουσιν (Ώς) ΤηαγρῸ ῥγγαδ πιᾶπὺ, 130. εχργίπης ἐξαρωσι ϑἷαν. 
Οἴτος. 

ΧΧΥΝ. Ταγμ. παρεμᾷ. Δαν] σοπ᾽ ηρὶς ᾿δοο ΟἸΠῚ ΡῬΙΌΧΙ ΠΙ6 ὈΓΘ-- 

Ἄοϑάεητθιβ. δϊαν. ΟἸ τος. τάγμα] ταγματα τό, ς3, τό, ᾽ς, 77» 
108, 129. (οιηρὶ. 814ν. Οἴτορ. εἰ ργαεπητιης ορὶ Ατὐαρ. 1. 2. 3. 
Ἅπη. 1. αἰΐαιθ. Ασπι. "Βά: “5. δαὶ ὁ ὧρρᾳ.] 2γίπεεβε σωΐε δῖαν. ΟἹ- 

ορ. ᾿Αχρζ 0] Ελιεζερ τό, 30, 73») 77. 85. 130, 131. Οαῖ. ΝΊς. 
᾿Αμισαδαι] Σαδαι γι. Αμισαδὲν το. Σαμισδαι τος. Σαμισαδαὶ 
11, ς8. ᾿Αμισαδαΐ ἷἵπ ομαγαξι. πιποῖε Αἰεχ. “πιπά Οεότρ. 
“πἰαάα δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΝῚ]. Τοοῖυπι ςοπηπλᾶ αὶ 72. 

ΑᾺ4. .“ ρῥγαυηταπε Ασα. 1. 2. 3. 
Ο(οὐά. Απηεηὶ. 

ἐπεσχεμμ.} ἡ ἐπεσκεμμενη ς9. (Αἵ. ΝΊς. 

δυναμις} δυνάμεις γ1, 134. 
εἰ ροίδας Αττη. τ. εἴ ραμποὶ 

δι ἡἠριϑιμημενοι 10, 108, 
118. Αἰἴεχ. -1 αὐῇων ς8. -Ἐ ἰάεπι ἰη οπαταέξ. πηοτε ΑἸοχ. καὶ 

ἑξηκ.} α καὶ 128. ἑπ]χκόσιοι] ἐξακοσιοι τῷ, τοϑ. 
ΧΧΨΝΤΙ. Καὶ οἱ παρεμβ.] εχρείπιλε τοαρεμδάλλει δὲ 5ϊαν. ΟΠτορ: 

ἔχ. αὐτοῦ] ἐχ.. αντὼν ΧΙ, 18, «8, )ς, 82, 128. 20} ἐἸϊηπι ϑῖαν. ΟΥὮ 
ἴτορ. φυλὴ] φυλη Νεφϑαλειμ φυλὴ (τγαππεγαὶ σου ]5 ΠΙΌγατὶ δά 

ἐοτηηΔ 29) εἴ εἴτόγεπὶ ωυπι, ᾿ἰςεῖ ἀεργεηΐιη), ποϊυΐς σογτίρεγε) ς3. 
φυλης 11, ΧΙ]. 18, 19, 32) 58, 71) 75, 128. Ογτ. ΑἹ. 1, ρατίε ρυϊπη)ά, 

3473. ξεπογαιίο Αττα. τ. αἰϊΐφις. Ατη. ἘΔ. ᾿Ασὴρ 1τ"-᾿Ασὴρ 25] 
α 4Πτεγυῖγ. εἰ αι ἐἰβ ἰηϊοταςοηξ 58. ᾿Ασὴρ 19] Ασσηῤ τό, ς3, 
111. Οομρ]. Οορι. καὶ ὁ 23 α οὐχ 144. 42. φγίπεερε ακ- 
δεν δἰᾶν. Οἰἶΐγορ. ᾿Ασὴρ 25] Ασσηρ τό. (οπιρὶ. Οορι, ὥὧχ- 

Ὑ:5λ] Φαγαιηλ Χ, τς, τό, 20, 64, 130, 131. (οπηρί. 1Πρί. (δε. ΝΊς. 
ϑἷαν. Μία. Φαγαηλ 18, 32, ζ2, 128. δ κηδινὰ ΑΙὰ. εχρίπηϊέ 
Φαγενὰ δίαν. Οὗἶτορ. ἐχρεπις Παγὲλ Οεοσρ. εχρήπγυπι Παγιὲλ 
Ἀπ. 1. αἰΐψις, Απῃ. Ἐά. Ἐχραν)] Αἰχραν 29, ς6. 

ΧΧΨΤΙΙ. Τοῖΐμπι οοτηπια., 72. δύναμις] δυναμεις 71, 134. 
ΑἸά. ,α (ς) ς3. εἰ ρῥγβιυγϊτυπε ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. δἦ ῥοίοας Αἴτη, 1. 
ἐς ραιοὶ Οοαάά. Ασπιεηὶ. εἰ 2οίοδβαίες Ατιτηεηὶ ( οὐά. τέϊ!φυϊ. στα, 

Εὰ. οἱ ἐπεσκεμμ.1 ἢ ἐπεσχκεμμενη 9. (αἴ. ΝΙο. οἱ ηριϑμῆμε- 
Ψοι 19) 1το8, “« αὐτῶν ἴῃ ομαγδέξ, τηΐθοσε ΑἸεχ. μία] δυο το. 
τεσσαράκ.] τεσσερακ. 111. ρ΄, εἐξηκοντα 19. γραία (ἢ) 
Αστη. 1. τιντακόσιοι] εξακοσιοι το. επΐαχοσιοι ( Ψ ρτὸ ᾧ ) ς9, 82. 

ΧΧΙΧ, οἱ παρ. ἐἔχ.} “ν' ργξεπυϊκιης ἷ5 ΙΝ. ΑΙεχυ οι παρ- 
εμ8.} εχρήπεϊ παρεμξάλλει δῖαν. Οἴτορ. εχρυηϊπγιης σαρέμδαάλλεσι 
Απηεηὶ οί. δἰϊψυϊ. Ασα. Ἐά. ἐχόμ.] Ἕ αὐτοῦ 19, ζ2, (3, 
49. τοϑ, 129. (οιηρὶ. Ογτ. ΑἹ. 1, Ραχῖς ῥγιτηδ, 373. Ἔ ἰάδπλ, {εα 
ἐὕπὶ “Ὁ ποϊδϊυμ, ΙΝ, -Ἑ αὐτῶν ς8. 206! ἐϊΐας Ατπι. 1. 200} ἐλϊωσὶ 

Ασπιθηὶ Οοαά, τεϊϊφυϊ. Ατπ. Ἐά. φυλῆς] φυλη ΨἼΙ, Χ, τς» τό, 
30) ς2, 53) 54» 56» 64. 73» 745) 75 76, 82, 84, 8) 120, 130, 131. 
Οομρὶ. Αἰά. Γἰρί, (δι. ΝΊς. δ5ϊλν. φυλὴ ἰπ οδαταᾶξ. πιίποσε ΑἸδχ. 
ἢς οὐχ αγίίουϊο ῥγτη!ῆο Αγπὶ. στ. αἰϊΐααθ. Απη. Ἐὰ. φυλὴν τό, 
114. Νεφϑ. τ᾿ --Νέφϑ. 29] α αἰϊεγιῖγ, οἴ 4υ88 [15 ἱπτειδοθης 7ς, 
134. Νεφθαλὶ τ, 29] Νεφϑαλει ΨΙ1, τς. Γἰρῦ, Νεφϑαλη 82. 
Νεφθαλιμ ΧΙ, 18, γ4, γ6, 84. 128, 134. 8ῖαν. Μοίᾳ. Οορέ. Νεφ- 

ϑαλειμ το, ξ2, 53) ς 4. 64, 71, 121. ΑΙά. ΑἸεχ. Οαΐ, Νίς. Ογγ, 
ΑΙ. ς. Ῥίόςορ. ἰὼ (δέ, Νίς. δὰ 1. Νειλαίἑνε (ἢς) δῖαν. Οῆτορ. 
ἐχρηπιυηὶ Μεπϑαλὲμ Οεογρ. Αὐπι. 1. αἰϊίᾳιθ Αἰτη. Ἑά. 
τη. 1:. δἴμαυς. Απῃ. Ἑά, καὶ ὁ ἄρχ.] 2γίπεοβς ἀμί ϑίᾶν. 

Οἴτορ. κα ὁ Αγηι. 1. αΐχυς. Ασπὶ. Ἐά. ᾿Αχιρὲ] Αχειρέ ις» τό, 
82, 1305) 1321. 1ρΐ, (τ. ΝΊο. ἄχειραι 29. Αχιραι 18, )ς. ἂν- 

Ἄχιέρευς (ἔς) ς9. Αχειρ (3, τό. ᾿Αχὶρ Οοπηρὶ. εχρεπλξ ᾿Αχιρεὴ 
δῖδν. Μοίᾳ. εχρήμις ᾿Αχερεὶ 8ϊαν. Οἴἶτος. Αἰνάν] Ἑναν τός 
19, 32) 78) 131. (αἵ, Νῖς, δῖδλν, Οδοῦρ. Αστῃ. 1. αἰΐχυς,. Αγίι, 

εἰ ροίοδα!ες Αὐτηθηὶ Οοήά, τεϊφυὶ. Αττη. ΕἘά. οἱ 

ἙἘά, Αἰραν γ6. Αὐνὰν {3. “παι ( ορζ, 
ΧΧΧ. Τοῖιηιὶ σΟΠΊΠΊᾶ κα 72. δύναμις] δυνάμεις 71, 114. 

Αἰὰά. εἰ ρυευνπαης ΑΓαθ. 1. 5. 3. εἰ δοοβας Ατπὶ. 1. εἴ Ραυςΐ 

Οοάά. Απηεπὶ. οὖ ροίδαίες Αταιοηὶ Οοήά, τοι. Ασα. Ἐάὰ, οἱ 
ἐπεσκεμμένοι) ἡ ἐπεσχεμιμενὴ το. (83ῖ. ΝΊσ. οἱ πριϑμημενοι 10.) 30» 

4 1τοθϑ. Ἑ αὐτῶν ἹΝ. “Ἔ Ιάδπὶ ἢ σδαγαίς. τηϊηοσε ΑἸἰοχ. 

ΧΧΧΊ. Παντ. εἰ ογππο; ἈΤΆΡ. Σ. 2. Σ ἐπεσχεμμ.} αριϑ- 

μήμενοι τς, 29. ηριϑμημενοι 10, 30, 32, ὅ., τοϑ. Αἰά. αριϑμη- 
ϑέντες τό, ς2, ς τ, 73, 77. 8:9) 118, 1531. Αἰέεχ. (τ, Ν)ς, δῖαν. εἰ 
ἢς ἴπ ἴεχιι, {δά επισκεφϑεντες ΓΛΑΓρΡῸ ΡΙΪΠΊ4 ΓΛ; 130. τῆς 
'σαρεμξ.} τῆς φυλῆς 29, 76. φυλῆς τό. , τῆς 121. (αἵ. Νίς. εκ 
Ῥγατηϊξυπε Αττπ. 1. ἀἰίαψυς. Ατπ. Ἐά, ἔχατ. καὶ πεντήκοντα 
ἐπα χιλ.} ἐπΐα καὶ ππεντηχκ. καὶ ἐκᾶτ. χιλ. Χ, τς, τό, δῸ, 30, τς, 
48, 64, 73.) 77. 8:3. 131. Αἰεχ. Τἰρύ, ἐκατ. τ. ΧΙ. καὶ επῖα αὶ ττν- 

χη ΓΝ. ἐκατ. καὶ πεντηκ. χιλ. καὶ ἐπα ς3. Οἄϊ. Νίς. ὠ καὶ πτεν- 
γήχι ] κα καὶ ΨΙ], ς1, τό, τού, 129. Ουτγ. Δ]. 1, ράπε ρυπΊΆ, 3721. 

ἐπα} α το. κχἄϊ ἐπα Ἅ]1, ΧΙ, τό, τς, 74. 82, 8.4, 129, 130. ΑΙά, 
Ὀγτ. Α1.1]. ς. δῖαν. σεογρ. Αππτη. 1. ἀϊφυς. ἅπη. Εά. ἑξακός οι} 
περταχόσιοι 10, 118. δἷλν. Οὗτορ. τιντακοόιοι μαλλοῦ δὲ ἐξαχοσιοὶ 

(ροτέπηα ρίδηθ εκ πιᾶγσ.) 779. 130. -Ἐ σὺν δυνάμει αὐτων ΝἼ], Χ, 

187) 16, 18, 20, 30, 32, 52) ζῷ, τς, 8, ζ0, δᾳ, 73, 740 73» 7ύν 77» 
84. ὃς, τού, 130, 131) 134. ΑΙά, 1 ρῦ (αι. Νίς. Αταῦδ. τ. 2. 8]αν. 
Ωεοῖρ. Ατπ. σ. αἴΐαψις. Αγ. Ἐά, -Ἐ ολάσπσι ἡηςὶβ ἱπο ἃ ΑἸ]εχ 
Ἔ σὺν δυνάμει ἀυτοὺ 128. ἔσχατοι] ἐσχάτοόν 8. - οὐτοι 32. 

εἰ οἱ αὶ ΑΥΑΌ. 1. 2. ἐξαροῦσι} ἀναδφεύξουσιν ΑἸεχ. ἀνάζευγεσιν 

(8ς) πιάγρο ῥτίπια πιᾶπι 130. Ὄχρείπις ἀναζεύγωσι δ᾽αν. Οἴτορ. 
κατὰ τ. αὐτ.} α Αταῦ.3.. τάγμα] ταγματαὰ τό, 30, ξό, ὅς, 
73, 7750 82, ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 111. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Οοριῖ. Απη. τ. 

Δ φας. Απη. Ἐὰ, τὰ ταγματαὰ ζ5. (8ῖ. Νὶσ.: αὐτιπταύτ. τὸ 
ἦπ σοτῃ. 32] αὶ ἀἰϊεγιῖγ, εἴ αι 115 ἱητεγζασδηϊ 72. 

ΧΧΧΙΙ. Αὕτη ἡ ἐπίσκεψ.} οὐτος ο ἀριϑιμος τῷ, 1σϑ, 118. Οορε, 
ϑίαν. Μοίᾳ. ἄς πιαῦρο Χ. Γἰρί. τᾶς ο αριϑμος τλαῦρο 8ς. οτῖι 
ἀριὅμος ἐξ! τῶν νιων Ἰσραηλ (Π) ργαγαϊτς 52. ἐχρυίγλυηῦ ἴῃ Πυπι. 
Ρίυγαῖ! Αταῦ. 3. Οεουζ. εἰ ργβτηϊξεαης Αταθ. τ. 2.3. ἐπίσκεψ. τὸ 
--ἰπίσκεψ. 251 αἰξεισπσ. εἰ 4τι858 115. ἰηϊεαοεηϊ ςΖ. Ἰσῥαὴλ) 
7) αεἰϊρ; οἱ ρο!βαίασι ἐστι ΑΥ̓ΔῸ. 3. πατρ. αὐτῶν] α αὐτῶν ΑἸά. 

πᾶσα ἡ ἐπίσκ.ἢ φ} 011; ΜΕΤ Θεοῦ. τῶν παρέὲμξ. 7 τῶν νων 

Ισραηλ 18, 128. ταῖς ϑυνάμ.} πῃ ἡυπλ, ππριυ δῦ (ορῖ, Αγπιθηΐ 

Θοαή. «ἴᾳιϊ, Λτηι. Ἐά. αὐτῶν 23] α ΝἾἼΙ. 1ἰρί, ἑξαχός. 
ἕαπὶ {44.] χιλιαϑες χ τρέὲὶς (ἔς τηαΐα ἰητο!δξα γ, ᾳυδὴ τρισχίλιοι 
ἀξποῦιδαι) καὶ ᾧ καὶ ἡ 72. οπιπὶὶ πηπιεγὴς Ῥττοϊτις Οδοτρ. χ!λ. 
καὶ τρισχ.] τριακοντὰ (15) χιλιαδὲς 53. κα τρισχίλιοι φό, 129. 

πεντακόσ.}) καὶ πεντακ. ΙΝ, ΝῊ, Χ, τς, τό, 18, 30, 32, 43, τό, ς8, 

64, 735) 77» 85) 1τοϑ, 128, 130, 1321. (οπιρὶ. Αἰά, ΑἸέχ. ΓΑρῖ, (δῖ. 

Νῖς. Αταῦ, 3. δῖαν. καὶ εζαχοσιοι 54.) 74) 7. 76, 84) τοῦ, 134. 
Ατπι. 1. δϊΐφυς. Ασα. Ἐά. πεντήκοντα] καὶ πεντῆχ. ΓΝ, Χ, ς, 

1ό, 18, 22, 58, τ9) ὅ4, 73ν 745ν 73» 84» 8) 1τοϑ, 110, 131, 134.- 
Οοιηρὶ. ΑΙ4. ΑἸεχ. Τἰρῖ. (ας. Νῖς. Αὐτὰρ. 3. δῖαν. Οἶτοσ. Οεούσ. 
ΑΥη). 1. δήϊαιια. Αγπγ. ΕἘά, εχρυίηγἷξ τετρακόσιοι (ῆς) Οορί, 

ΧΧΧΠΙῚ,. συνεπεσχέπ.) πριϑμηϑησαν ΠλΔΥοΟ 8ζ. ἐν αὖτ. 
α ἶπ ἴδχτι, 1εἀ μαδέϊς πηαῦρο, Χ. α ἐν τς, τύ, 18, 20, 30, 32, 52) 54) 

ξφ, 64, 73») 74.7.5 77ν 84) 8ζ, τού, 128, 130, 131) 134. νὰν 

Νίς. Αὐπὶ. 1. δἰἴχυβ. Αγπι. ΕἘά. εν τοῖς υἱοῖς ἰσραηῇ ἢ 

(ομρΙ. Αἰᾷ. ἢς πιᾶαῦρο ὃς, εἴ ρῥυϊηγα πηᾶηὰ 120. 1η γίβδο  έοντεσ 

7,7αεὶς δῖαν. Μωυσ.---Μωνσ. ἴιν σοπη. 3.4. αὶ αἰτεγα τ. εἴ 4ι35. 115 

ἰηϊογάσθηϊ 19, 529 75, 108. 

ΧΧΧΙΥ, Ἰσραήλ] βαθεῖ {υργαίς τι ρῖαπι ζῸ. 
[4 

παντα)] κατὰ 



ἈΡ19ΜΟΟΊΙ. 
ΚΕΦ. 11. 

τῷ Μωυσῆ" ὅτω “σαρενέδαλον κατὰ τάγμα αὐτῶν, χαὶ οὕτως ἐξῆρον ἕ Ἑχαςος ἐχόμενοι χατὰ δῆμες --τ-- 
αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους “Πατριών αὐτῶν. ο ᾿ 

Π|. 
:. ΚΑΙ αὗται αἱ γενέσεις ᾿Ααρὼν χαὶ Μωυσῆ, ἐν ἢ ἡμέρᾳ ἐλάλησε Κύριος τῷ Μωυσῇ ἐν ὕρει 

2. Σινᾷ. Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ααρώνγ" πρωτότακος Ναδαδ, χαὶ ᾿Αξιοὺδ, Ἐλεάζαρ, 

34. χαὶ Ιϑάμαρ. Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ααρῶν, οἱ ἱερεῖς οἱ ἡλειμμένοι, οὗς ἐτελείωσαν τὰς 
4. ἐρῖω αὐτῶν ἱερατεύειν. Καὶ ἐτελεύτησε Ναδὰδ χαὶ ᾿Αδιδὲ ἔναντι Κυρίου, πτρασφερόντων αὐ- 

τῶν πῦρ ἀλλότριον ἔναντι Κυρίου, ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινᾷ, καὶ πταιδία ἐχ ἦν αὐτοῖς" χαὶ ἱεράτευσεν 
ς. ᾿Ἐλεάζαρ χαὶ ᾿Ιϑάμαρ μετὰ ᾿Ααρὼν τῇ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πσρὸς Μωυσῆν, λέ- 

6. γῶν, Λάδε τὴν φυλὴν Λευὶ, χαὶ ςήσεις αὐτοὺς ἐναντίον ᾿Ααρὼν τῷ ἱερέως, καὶ λειτουργήσουσιν 

γ, αὐτῷ. Καὶ φυλάξουσι τὰς φυλαχὰς αὐτῷ, χαὶ τὰς φυλαχὰς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἔναντι τῆς σχη- 
8. γῆς τὸ ̓ μαρτυρίου, ἐργάξεσδαι τὰ ἔργα τῆς σχηνῆς. Καὶ φυλάξουσι “σάντα τὰ σχεΐη τῆς σχη- 

9. γῆς τοῦ μαρτυρίου, χαὶ τὰς φυλαχᾶς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ κατὰ “πάντα τὰ ἔργα τῆς σχῆγῆς. Καὶ 

δώσεις. τὰς Λευίτας ᾿Ααρὼν, χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῇ τοῖς ἱερεῦσι" δεδομένοι δόμα οὗτοί μοι εἰσὶν ἀπὸ τῶν σ- τ 

ᾳαντα ἸΝ, τ8, «6, «ὃ, 72, 82, 128, 129. Οοπιρῖ. ΑΙά. 1ἰρῦ. ἤς 

ταῦγρο Χ, ὃς, εἰ ΡΠΠΊΔ πιᾶπι! 130. κα 19») 16,20, 30, ςς, ὅ. 73» 77» 
ὃς, τι8,. 131. Αἰεχ. ΑΤΡ. 3. Οεοῦζ. αἷμ τεχῖι, 1ςὰ παθεῖ πιλῦρο 

γτι πιὰ πδηι, 130. ὅσα) καϑα τς, τό, 20, 30, ςς, ὅψ, 73» 77» 
ὃς, 118,11. Αἰοεχ. ΑἸΩὉ. 3. Οεογᾷ. καϑὰ ἴῃ τεχῖι, (δὰ ὁσα πιᾶγμο 
Ρῦπια πιϑηυ, 110. ἃ Οοπιρὶ. συνίταξε) ἐνετείλατο ΧΙ, τς» τό, 

49, 10, ςς,) ὅᾳ, 72. 73» 77, 8, 118, 121, Αἴεχ. Ατδῦ. 3. Οεογζ. 

εἰ ἢς ἰπ ἴοχῖυ, (δὰ συνέταξεν ΠΊΔΓΖΟ ῥεϊπιλ πλιὰ, 130. τῷ Μωνσ.] 
3.“ λίογξα Αια. 3. οὕτω) ουτως ΝΠ, Χ, τό, το, ξς9, 04, 72, 

δα Ατπι. τ. ᾿Αζιοὺδὴ ᾿ΑδιΣ Οοπιρὶ. 
Κυρ. 23] α ροῆτεπιᾶ εἴ φυα: 118 Ἰῃϊεγ σης 1 ζ. κα εδάφιι ἐπ ἴδχῖι, (δά 
μαδεῖ πιᾶγρο, 6.4. προσφερόντ. αὐτ.} ἐν τω τοροσφερειν αντους ς 3. 

ἔναντι Κυρ. 2.1 α 52, 53, 1τοϑ, 118. ΑἸΔΌ. 3. αἷς ςς. ὠ τῇ ἐρή- 
μῳ} πποπίε (ομῖ. Σινᾷ] Σινα ς4. Σινα ἐνᾶντι Κυριου ςς. 

καὶ παιδ.} Πἰῤενὶ αμίεπι δῖαν. Οῇτοσ. καὶ ἱεράτ.) καὶ ιδου “ερατ. 
Χ]], τό, 30, ς2,) 73ν 77, 82, ὃς, 130, 111. Οἱί. ΝΊς. ἐράτεν- [-- 
σιν) μρατευσαν 1], Χ, τ΄ς, τό, 18, 30, ς2, ς3) 54. τό, ὅς, 73, 74, 

78. 77ν 82, 84. ὃ, τοῦ, 128, 130, 131, 134. (οπρί. ΑἸά, 1 ἰρί. 

ἔναντι Κυρ. ιὃ---ἔγαντι 

τού, 130, 131) 134. (οπιρί. 1ἱρ. , Οεοτς. παρινέξ.) ταρι- (τ. ΝΊς. δίαν, Ασπι. 1. αἰΐφυς. Απτπ. Ἑά. Ἐλεάζαρ] Ελιαξαρ 
2... μὔζαλλον 18. -Ἐ οι νιοι Ισραηλ 72. «ἰ ρεξιητῦς Οεοτς. κατὰ ι30ο. Οεοῖρ. Απππεηὶ Οοὐά, αἰϊᾳυϊ. Αἰτῃ. Εὰ. Αἰκακετ, ἰς4 Εἰεακαγ 

ταγμ. αὐτ.}) κ. 72. κατὰ τό. ταγμα) ταγμᾶτα ἸΝ, Ν]1, αἱϊοὶ, (ορι. Ἰϑαμαρ] Θίμαρ γς. 5ϊαν. Οὔτορ. 7Ζαίάαπαν 
40, 32) 53, ε6, ς8, ὅῳ, 73». 74. 77» 82, τοβ, τι8, 110, 131. δίλν. Οεοζς. τὰ τατρ.] εμπε ραίγε Αγπι. τ. αἰϊφυς. Αγιῃ. Εα, 

ν. Καὶ) , Οεοῦξ. α ρήπιο, {δὰ εχίγα [πεᾶπὶ δαίου ρῶς ῥγϊπιᾶ 
τλλημ5, Αἰτῃ. 1. πρ. Μήωνσ.} εμα ΜοΣ Αὐτὰ. τ. αἰΐφυς. Ασπι. 

λέγων) εἰ ἀϊεῖς Οεοῖρ. Ἀπῃ. τ. ααυε. πη. Ἑά. 
τὴν φυλὴν) τους υἱοὺς 71. Δεν) τὴν ΛΟΨ]], Χ, τς, τό, 

18, ςς, ς8, 59, 64, 73» 77» 85, 128, 131. ΑΙά. ΑΙεχ. 1ἰρῦ, τῷ Λ. ἐδ νι 
Ὑπεούογεῖ. ἱ, 210. γήσιι!.} ,40,ῖ͵ε ϑῖλν. Οἶτορ. 4Μ6ήα: Οεοισ. 
αὐτὰς] αντὴν 1ο. Ὑβεοάοτεῖ. 1. ς. ἱναντιον} ἐναντὶ Ὑ11,. ς3. 
λειτουργήσουσ.}) (αενα {πείαμι δἰαν. Οἴἶτος. 

Οεοσρ. πη. τ. δᾳυε. πη. Εὰ. τὰ ταγματαὰ τό, ὃς. αὖ- 
τῶν τ᾿ -- αὐτῶν 2.] κα Αἰϊεγυῖγ. εἴ αυαὲ ἰἰς ἰηιετίαςεπὶ ςΆ. ἐξηρ.} 
ἐξνριν 29. ἐξζπραν τό, 129. (οπιρί. ἢς πιᾶγρο τ18. ἀνεζευγνυσαν Ἐὰ. 
ΧΙ, τοϑ, ᾿18. ἄς πιᾶῖζὸ Χ. 1 Ἰρί. εἴ ἄς τᾶγχο ῥγπΊΔ ππᾶηυ 130. ΥΙ. 

᾿ς ἀρζενγνησαν τῶτρο ὃς. ανιζιυχϑησὰν 10. ἵκαγος}) - ίογαπε 
“πὸ τ᾿ Ἀν. Οὔἴϊτος. ἐχόμ.} “Ῥ ριαπύκυπε ΙΝ. ΑΙεχ. κατὰ ϑήμ. 

' αὐτ.} πᾶσγὸ κατα σνγγίνειαν αὐτων ὃς. κατα συγίινειας αντων 
δ94!' “γἰδα: ἔογπα Αὐτὴ. τι. αἰἰαυε. Απτὶι. Εά. 

ἴτω .4.-ὅ0.-. 

ΤΏλΓζΟ ῬΓΙΠΊΔ πιᾶηι 110. 

“2 ἀδ Α " ἐς 

νι κατ᾽ οἵχους κατρ. αὐτ.} πιᾶγρο κατ᾽ οἰκὸν πατριών ἀντων ὃς. κατ᾽ ΝΙΙ. φυλαξουσι] εὠὐβοήϊαπι δῖλν. Οἰἶτοξ. δος. τὰς φυλ. 1 
οἰκὸν πατρικὸν αὐτῶν ΤὨΔΓΚΟ με πΊΔ πιδη 130. «΄ ρεετϊπωηϊ Ατῦ. ---τὸς φυλ. 25} Αἰτογυῖτα εἴ φυα: ἰδ ἰαϊεηγδοεης ς4. αὐτὰ] αυ- 
τ. 2. 1. 8ιδν. Οἴτοχ. τῶν 53, 134. καὶ τὰς φυλ.} α Τᾶς φυλ. ΝΙΣ, τού. α τὰς ξ9. 

Ἱ. Καὶ αὖται] , καὶ Οδι. Νὶς. ἀκ υγγο νυ. Οἴτοζ. γι- 

γίσεις} Ἐ τισσαρις τό, ς2) 73ν 77ν 131. (δῖ, Νῖς. ἐν ̓  ἡμ.} 

α εὐπὶ {η4. 19, 108, 118. α ἦν 32. ἐν Ἐμ. ᾿ 10, ς3,) 169. Οὐαὶ. 
δίᾶν. Αππὶ. 1. δίήηυς, Αππτῃ. Εα. τῷ Μωνφ) Μωση ΙΝ. δρει) 

τῷ οβει Κ 4, 74ν 75» 84, τού, 134. Αἰεχ. Απῇ. 1. δίϊᾳφις ἄπ. Ἑά. 

Σινᾳ) Σιναὶ ς4) ς8. 

1. Καὶ ταῦτα) α καὶ 134. ἦσο ἀμίεπε δῖλν. Οἴἶτζοζ. τῶν 
υἱῶν Ααρ.] α ἴῃ ἴεχῖι, ἰοά Παθεῖ πιᾶγρο ρεπιδ πιᾶπι, Ασπι. ᾿. 
᾽λαρ.--ἰΆαρ. ἴῃ “οῖπ. 3] α αἰϊεσυῖς, εἴ αὐα ἰὶα ἰητετ]ας καῖ 9. ἄρω- 
εὐ] ο πρωτοτ. 53. -Ἐ Ααρων ΧΙ, ς8. Αδιὰδ) ᾿Αξιὰ Οοπνρὶ. 

Ἐλίῴζ.] καὶ Ἐλεαξ. Χ, 15, τό, 18, 32, ς3,) 54) 64) 73ν 74») 77ν 108, 
ι18, 128, 1209, 130) 131) 1324. (οιηρί. ΑΙά. ΑἸἰεχ. 1.ρ(. δι. Νιὶς, 
Ἀτγα. ας 2.3. δίαν. Μοίᾳφ. Ο Εἰκακετ, ἰοὰ Εἰεαπαν αἱ, (ορῖ. 
γα, 13.} α γαὶ τοῦ. ϑαμαρ) 71λαναν δῖαν. Οὗτος. 7α!:ἐαμιαγ 

(εογν. 

111. Τοῖυπι ςοπιαιᾶ α 19, 1οϑ, 118. ταῦτ, ---Ααρ.} α πες εἴ 
αὐ 115. Ἱπιοταςοηῖ ς 3. ταυταὶ χαι ταυτα ς6, 4,24. ιοό, τ 34: 

ὐμ]. Ἀπιὺν τ. 2. Οεδοῦζ. Ασπὶ. 1. αἰϊΐψυς. ἄστ. Εά. τῶν 

νων} αὶ ἴπ τόχκτυ, {εὰ Βλδεῖ ΠΊΆΓΖΟ ὈΓΙΠῚΆ τδηυ, πῃ. τ. οἱ ἑερ. οὐ 

γ}.} ,ματο νεἕμα μπάογσα ταὶ, τ. δἰίᾳφυς. Αππῃ. Εα, οἱ ηλ.) 

χαὶ ρπκιτης ἀηςἷς Ἰηςἰυΐυπι Αἰςοχ. οὺς] εἰ φιο; ΑΥΑΌ. τ. 2. 3. 

ἐτελείχσαν) ἐτελείωσεν ΙΝ, τό, 32, ς2,) 775) 131. 21. ΝΊς. εἴ ἧς ἴῃ 

᾿Πρξαταάς, πιοτὸ Αἰεχ. αὐτῶν) αὐτῷ ἱπ οἰαιφᾶ. πιΐῶοες ΑἸεχ. 

ἐξα τ.} τοῦ ερατ΄. Χ, τς; 18, 299 ςς,64. 118. ΑἸά, Αἰεχ. ιρί. 

ιν. Καὶ ἐτελ.} α καὶ ΘΟ οσζ. ἐτελεύτ.] ἐτελευτησαν τό, 

59. 30, 529) 74. 75» 77ν 84) 8ζ) τοῦ, 140, 121) 134. ΔΙΑ. δ᾽αν. Μοίᾳ. 

Οερισ. Ὅτ. αν αἰΐαις. Ατπῃ, Ἐκ, Ναδὰθ] Ναδαχ 12ο. Να- 

"ὦν 

α καὶ Οεογ. καὶ τὰ φυλάγματα νἹδεῖυγ ἰηθηυδγε Ογε. ΑἹ. ἴῃ 
(εἰ. Νίς. δ ]. τῶν νων} ὁ. ττάντὼν τῶν υἱὼν ΤὨΔΓΦΟ ῥεϊπηᾶ ΤΏΔΕ 
110. πάντων ργατημτιηι ΓΚ, 18, 128. Αταδῦ. 1. 2. ρυϑανς ἰάςπι 

ἦη οἰμγδέϊ. πιίποις ΑΪοχ. ἵναντι--ἰργαζ.} , ἔδο εἴ αὐα ἐδ ἴη- 
τετδοςηι ς3. ΑπΏ. 1. ἕναντι) ἐναντίον ΤΠοοάοτεῖ. ἱ, 219. ἐρ- 

γαάζισϑαι!) φγαζισϑι, (εὰ ἔωρετ 4 υἱΚ. ἰωρτγαίςρῆς αἰ ΡΥ ΠΙΆ τλῆ, 
130. τὰ ἴργα) κατα “αντὰ τὰ ἐργὰ ς3. εἰ φρνες οβαι: στη. τ. 
τῆς σχῆν. 2-τ-τῆς σχην. 19 ἴῃ Ἑςοπ|. 8} α αἰϊετιῖγα εἰ 4υς: 115 Ἰηϊαι)α- 
«ἐπὶ 1ἰρῖ, σκηνῆς υἱἷ(.} -Ἑ τοῦ μαρτυριου ΧΙ. 

ΝΠ. φυλαξ.} εμβοιάίαπε δῖαν. Οὗτος. Οϑογς. τῆς σχῆν.--- 

τᾶντα 25} τῆς σχηνης, χαι δωσεις αντω ἐργαζεσϑαι (6) ς3. τὰ 
μαρτ.} α τὰ 1ἰρ κατὰ] καὶ 74) 7ς», 76, 84» τού, 134. Τἢοο- 
ἐοτεῖ. ἱ, 19. Αγὰῦ. 3. πάντα τὰ ἵἴργα) ἴῃ ἢππι. Πηφυϊλτὶ ἐχρεῖ- 
ἴηυηὶ Αππ. 1. δἤϊφυε, Απῷ. ἘΔ. τῆς σχην. 2] - τοῦ μαρ- 
τυριοὸν {97 73. 

ΙΧ. δώσεις] 414 Αταῦ. 1. 2. τὰς Λευίτ.} τοῖς Λευίτας 29. 

ἦος αὐ λευΐα: ΔΙλὺ. τ. 2. ᾿Ααρὼν) Ἢ τῶ αδελφω σου ΤΙ, Χ, 

1) τό, 189 19, 29, 30) 32) 42) (4, 4 , 66, ςϑ8, (9, 04, 78» 745 75» 
γ6, 75. 82, 83.) 84, ὃς, τού, τοβ, 118, 1283, 129, 130, 131) 134. 

Οομηρὶ. ΑΙά. Ε1ἰρί. (αι. Νὶς. Ὑμεοάοτεῖ, ἷ, 419. Ογγ, ΑΙ. ἴ, ρας 

ῬΓΙπιᾶ, 4:3. ΑΥὰῦ. 3. δίαν. Αττῃ. :. δἰδΐᾳιισ. πῃ. ΕἘὰ. -Ἐ ελάεα 
υηςῖϑ ἰηοϊυία ΑἸεχ. ,2ηαιγὶ τμ0 “ανοπὶ Θεοῖς. .«ὠ “αγοποη ΑΙΔΌ. 
Ι. 2. τοῖς, νἱοῖς]) τους νιοὺς ἱ ςγ ς9. τοῖς μρ.] Ἢ ρισιπιπυπι --τ 

ΙΝ. Αἴεχ. χα: τοις μρ. 18, 128. δεδομι. δόμα] αὶ δύμα ς8. 

δομα δεδομένοι ΙΝ, ΨΙΙ, Χ, τς» 18, 19, 29, ς3» 54, 54, 56, 59, 719 

)ς, 76, γγν 82, 84, τοϑ, 118, 128, 129) 130, 1319) 124. (οιῃρὶ. ΑΙ. 
ΑἸεχ. 1100. ΤΙκοῤοτεῖ. ἰ. ο. Οεοῖξ. Δί. 1:1. δἰίᾳυς Απῃ. Ἑά. 
δογμα (ἃς) διδομένοι το6. δομα διδομενον ΧΙ, τό, 30, 32, ς2,) ῥῳ 
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ΑΡ19 ΜΟ 11. 

Ν 
τρᾶν παρὰ τῶν υἱῶν ΠΆηΝ λύτρα αὐτῶν ἔσονται, χαὶ ἔσονται ἐμοὶ οἱ Λευῖται. 

ΚΕΦ τ" 

υἱῶν Ἰσραήλ. Καὶ ᾿Ααρῶν χαὶ τοὺς υἱὸς αὐτοῦ χαταςήσεις ἰἐπὶ τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίουὴ χαὶ το, 
γ 

φυλάξουσι τὴν ἱερατείαν αὐτῶν, χαὶ πτάντα τὰ χατὰ τὸν βωμὸν, χαὶ ἔσω τὰ χαταπετάσματοζ' 
καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ ἀπ]όμενος ἀποσϑανεῖται. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Καὶ ἰδὰ 
ϑ8ϑν ψ. Ν » 2 ΄ “ ες » ιν »  Ν Ν  ΄ | ᾽ὔ , 
ἔγω εἴληφα τοὺς Λευίτας ἐχ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἀγτὶ παντὸς ππρωτοτύχου διανοίγοντος μή- 

Ἐμοὶ γὰρ 

πᾶν ΠρυΤόΤοΧον: ἐν ἣ ἡμέρᾳ 4 ΒΗ τᾶν τ ΘΟ  ΤΚΌγ ἐγ γῆ Αἰγύπϊου, ἡγίασα ἐμοὶ τᾶν 

τπρωτύτοχον ἐν Ἰσραήλ' ἀπὸ ἀνψρώπου ἕ ἕως χτήγους ἐμοὶ σονται" ἐγὼ Κύριος. Καὶ ἐλάλησὲ 

Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινᾷ, λέγων, Ἐπίσχεψαι τοὺς υἱοὺς Λευὶ χατ᾽ οἴχους πα- 

τριὼν αὐτῶν, χατὰ δήμες αὐτῶγ' τᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου χαὶ ἐπάνω, ἐπισχέψασϑε αὐτούς. 

Καὶ ἐπεσχέψαντο αὐτοὺς Μωυσῆς χαὶ ἐ ̓Αἀρὼν διὰ φωνῆς Κυρίου, ἂν τρόπον συνέταξεν αὐτοῖς 

Κύριος. 

73, ὃς. (αἱ. ΝΊς, Ἴχρεϊπης δεδομένοι δεδομένοι γὰρ ((ς) δῖαν. Οἰἶγος. 
ἐμ φοπερε εἰατἱ δῖαν. Μᾶοίαᾳ. ὅτοί ) αὐτοι ΧΙ. ὅτ. μ- εἰσ.} 

μ. εἰσ. οὐτ. 29. μ. ουτ. εἰσ. τ8, 128. εἰσι ουτ. μ. 1. εἰσ. οὗτ. 
Ὑπεοΐοτει. ]. ο. μοι) μόνοι 111. μη (οι εἴ ἡ ΠυλΠτεγ ΤΌπαπῖ ἰη.- 

ἴεῦ τεσεητίογεβ ΟΥα 005) ς9. μὰ 15) 19) 21. “Ἡ ποῖλ ἡ. , Τῆεο- 
ἀοτεῖ. Ἰ. ς. Αγπι. τ. δἰᾳυε. Ασαν. ΕἘά. δαδεῖ μοι 'ῃ οδαγδέξ. πιίπογε 
ΑἸεχ. εἰσὶν} ας 7ς-.- Ἔ ΔΙ (πη ἀσεῖνο; ἕογτε δεῖ ἑαυτῷ, πεὶλὲ 
ἐρῇ, ἴὰ τεμεῖν ρο, εἰ ἱπίεγργεβ πιᾶὶς ἰεσεῦαϊ αὐτῷ) δαν. Οἴτορ. ,μ 
Ασα. τ. αίαυς, Ατιη. Ἑά. ἀπὸ] ἐκ 29. α Αγπὺ)ς σ᾿ δἰϊϊαιις. 
ΑἌτ. Ἐά, τῶν νων α τῶν Ατἴπὶ. 1. αἰϊΐφυε. Ατπν, Ἐά. 

Χ, Καὶ ᾽Ααρ.] “ανομ ἀπίεοι δῖαν. Οἴζορ. τοὺς υἱὲς] τοῖς 

υἱοῖς τό, 30, 7 3. 131. χΧαταςήσ.) -Ε αὐτοὺς ς. 43ε 8ϊᾶν. Οἱ- 

ὕογ. ἐπὶ τῆς σκ. τὰ μαρτ.} “ν ρῥγαπιττιηι ἵν. ΑΙεχ. φυ- 
λαξουσιἾ εὠβοάίαπε 8ῖαν. Οἷἶγορ. Οθογρ. τὴν ἐερατ.] Ρυπέες 
ποιδηῖυγ ἴῃ ἰεχίυ, οἴ τηᾶγρο ῥυγπια πιᾶηὰ εχρήπης τὰς φυλακᾶς, 
τη. 1. αὐτῶν] ἑαυτῶν Ογτ. ΑἹ. 1, ῥατῖε ῥεΐπηα, 4ς231. καὶ 
πάντα τὰ κατὰ τ. βωμ. καὶ ἔσω τῇ καταπ.} “Ἡ Ῥγαπγίξυπε ΙΝ. 
ΑἸεχ. α Οοπιρῖ. καὶ πάντα] α καὶ σεογρι τὰ κατὰ], 77. 
α τὰ Ογε. ΑἹ. 1. ς. ΑΥπι. 1. δίαυς. Απῃ. Ἑά. κατὰ τὸν βωμ.} 
α τὸν 15. κατα τὸ ϑυσιαξηριον ς4) 75. τοῦ ϑυσιαφηριου ΨΙΠΙ, ΧΙ, 
18, 19, ζ9» 72, 82, 1ο8, 118, 128. ἤς ΤὨΔΓΡῸ {ξουπάλ ΠΊΔΠΙΣ 131. 
«ἰιανῖ: οαπὶ ατίϊουϊο Ασηι. 1, αἰΐφυε. Αστὰ. Ἐά. κατα τὸν β. καὶ 
παντὰ τὰ του ϑυσιαρηριον 745 76, 84, τού, 134. κατα τὸν δ. του 
ϑυσιαρήριου (8. -Ἐ Πὶς ο ἀλλότριος ὃς ἐᾶν προσελϑὴ αἀποϑάνετω ς4. 

καὶ ἔσω] χ καὶ 7 ξ; ἔσω) τα ἐσὼ ἸΥ͂, Ν]], Χ, ΧΙ, 1ς) 16, 18, 

19, 29, 30) 32, 52) 53»), 4) 58) 59, 6,9 73» 745 7» 76, 77, 84. 8, 
1ού, 1τοϑ, 118, 128, 129») 1309) 131, 134. ΑἸά. Αἰεχ. ἱρί, (Αι. Νὶς. 

Ὑπεοάογεϊ. 1, 219. Αὐπεηὶ Οοὐά, δφυϊ. Ατπι. ἘΔ. τὰ ἐσώτερα 
Ογγ. ΑΙ.1. ᾿ς, καταπ.] Ἔ μα Αττη. σ᾿. αἰϊίαυε. Αστῃ. ἘΔ, καὶ 
ὃ ἀλλ. ουπὶ [44.] αὄ 72. κα δὶς ζ4. ὁ δὲ αλλ. ος ἐᾶν τροσελϑὴ απο- 
ϑαν. τηᾶγρο ὃς. Βιαθεῖ εδάςπη, πῇ ᾳυοΐ ἂν, ΠιΔΓρΟ ῥγϊπηᾶ πηδῆυ 130. 
Μά α«ἄνεια ὅς. δῖαν. Οἶτορ. ὁ ἀλλογ.] α ὃ 16. ὥλλο- 

γενὴς] αλλοτριος τηᾶγγο Χ, ὃς. 1΄ρί. ὁ απ|.} “Ὁ ἡϊκά Αταῦ. 3. 
ἰποϑανεέται) ἀποθανέτω ΧΙ. ὥς πηᾶγζο 8ς, εἴ ῥχϊπιδ χηδηι 
130. 

ΧΙ. Καὶ] , Θεοῦ. τπρ᾿ Μωυσ.] Μοῦ οὐπι «τῖ. Οτοτς. 
702 Ατην. τ. αἴαυς, ἄστη. Ἐά. 
αἰίᾳυςε. Αγ. Ἐὰ. 

ΧΙΙ, Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ] καὶ ἐγω (δου 1ΠΙ|, ΙΝ ΝΊΙ, Χ, ΧΙ, τς) τό, 18, 

19, 28, 20, 30, (4) (6, ς8, 9) 04» 71» 73, 75. 77ν 84) ὃς) τού, 1οϑ, 
118, 120, 110, 131) 134. (οπρί. Αἰεχ. Γἐρί, (αι. Νῖο. Αγ). τ. 

Αἰ φυς. Ατπι. Ἐά. χαάγω ἰδοὺ ΡΟ 1, 186. ᾿, ἐγὼ ς3. ῬΗΪΟ ἱ, 40ο. 
Απιδτ. κα καὶ ἐγὼ Θεοῖζ. κα καὶ ἰδοὺ Αταῦ. 1. 2. κα καὶ δἷδν. ΟἹ 
τος. εἴληφα] εἰἰρο Απὶῦτ. Λε εερὶ Οοτρ. ἐκ μ. τῶν υἱῶν 
Ἶσρ. 7. ῬῃΪο ἱ, 490, [δὰ ε4, ἐεχοερῖο 4υοὰ α τῶν, βαθεῖ ]} 0]. α τῶν 

Ἄτχγπι. σ᾿. ἐα πιεαΐο ογιπίμνι ἡ ον, 7}, αε]} ΑΥτδὺ. 3. Ἴσρ. τ" -α 

Ἷσρ. 21 α αἰϊετιῖσ, εἰ φυα: ἰἰς ἱπιίεη)αοεις ἴῃ ἰεχίυ, (δὰ Παθεῖ πιᾶγρὸ 
(εουπαδ πιδηι, 11:1. παρὰ τῶν νἱων) ἄπο τῶν υἱῶν 5 53) κς. διὲς 

(ετηεῖ, δὰ α« Δ]ἐἑε αἰϊοὶ, Απλθτ. λύτρα αὖτ. ἴσ.} γι τυηῖ 

ἹΝ. ΑΙεχ. α {επγεῖ, {εὰ Βαδεῖ, εἰ -ἘΠ )ὲ, αἰΌ΄, Δαχδτ, α αν. Οὔτορ. 

εἰ Ῥεβεταϊταης Αγὰρ. 1. 2. ἀΐ ργαπικάς Ασδδ. 2, αὐτῶν) αντω 

ΓΜ 

λέγων} εἰ ἀϊεὶε Θεός. Απη, τ. 

. 53. ἔσοντ. ι---ἴσοντ. 23} κα αἰτεγυῖτ. εἰ νγοχ 402 ἔς ἱπτειγδοςῖ 32, 
ς2,) ξ9. (ας. Νίς. Ατπῃ. :. καὶ ἔσοντ. οὐχ (44. α ΧΙ. ἔσον- 
ται 25) α {(3,) 6, 129. μπιὶ ϑδῖλν. Οἶτος. ἐμοὶ] μοι Ι͂. 

ΧΙ. Ἐμοὶ 15] μοι τοῦ, πᾶν 1]. ς8, .50 τορωτύτ, τ 
-- πρωτότ. 25] α αἰϊεγυῖγ. εἴ αι 115 ἱπιετήασεπι Ι΄, τό, ς3. πρω- 

τότ. ε"-- πρωτότ. 29] Δ αἰϊόφυϊς, [-- ὁ ᾳὐφ ὥς ἑωςεγβοδαξ 1ού. - 

᾿ἰίφυς. Αττη. Ἑάὰ, 

᾿δαοήρῆς ρήπια πιδην5, Ατπη. 1. 

Καὶ ἧσαν οὗτοι οἱ υἱοὶ Λευὶ εξ ὀγομάτων αὐτῶγ" Γεῦσων, Καὰν, χαὶ Μεραρί, 

7---Αἰγί α ἴῃ ἱεχῖυ ἤδο εἴ ἃ: 115 ἰαϊαηδοει, ἴεὰ αἀζοτὶρί ῖ ππατρὶ 

{εουπάα ππᾶηυς ροίδ ἐν Ἰσραὴλ, 131. ἢ ἡμ.} ἡμέρα ἡ ἷἰπ δϑάϊιλ- 
τηξηῖο τηᾶγρὶ ΠΑ] 121. ἈΠΟ 1, 186. Ατπι. 1. αἰϊχυθ. νη). Εὰ. 
τᾶν2.] κ΄, 1ο8. ἐν γῆ} α ἴῃ ὑπο ἴοοο, (δά Βαῦεῖ ἴῃ ἀποῦυ5 }1Π|ς, 
Απιῦγ. πρωϊότ. 25] τὸν τρωτοτ. 10, 108. Αἰγύπ]ς] Αἰγυπίω 

1 5) 20) ς (») 74) 134. ῬΉΝΪΟ ]. ο. εἴ Αἴ]. “ον ρείογωνι Ἄττῃ, τ. δαυε. 

Ατὴ, Ἑά, ἡγίχσαῖ ἡγιασας 111, ἡγίασα ἴῃ ομαγαξξ. πηΐπογε 
ΑΙεχ. εἰ μιπδ βεαυὶ δῖαν. Οἶτορ. ἡγ. ἐμ. ττᾶν τρωτ.} κα 131. 
πᾶν πρωτ. 39] ἴῃ ΠυΠ1. Ρίυγαὶ! ἐχργίπγυμ Ἀπηρηὶ Οοὐά, ρβϑυςὶ. Αστη. 

ἙἘά4ά. ἐμοὶ 2] α [Ἐπιεῖ, ἠεὰ πδθεῖ δἷ5 [10], Απηθι, ὀ ἐν Ἰσο.] 
α ἐν ΙΝ. Αἰππεπὶ Οοάά, αἰϊαιῖ!. Ασῃ. Ἑὰ. , ἐν ΡΟ]. ς. ἐρᾷ μδθεῖ 
4101 πϑη {επιεῖ. πὸ ἄνϑρ. οὐδ [44.] 4 ΑδΌ. τ. 2. ἔσονται] 
με 583αν. ἐγὼ] φινία ερο μεηι (ἄδοτσ. Ατπι. 1. αἰϊϊαας. Ασαι. Ἐά. 

ΧΙΝ. Καὶ] ,α Οεοιρ. τρ. Δίωνσ.) τὸ Μωυσὴ 84. Οεογς. 

ἐμπὶ ΜΟΣ Ἀπ. τ. αἰϊίφυς. Απη. Εά, τῇ ἐρήμῳ] πιομέε (ορῖ. 
Σινὰ} τὴ Σινὰ 19) ζ5. τῶ Σινα 1ο8. Σιναὶ ξ4.- λέγων] εἰ ἀἰϊεὶϊ 
Θεοῦ. ἐἰεῖ Ασα. 1, δἰχυς. Δσιῃ. Εά, 

ΧΥ, Ἐπίσκεψαι!) αριϑμῆσον 19, ς. τοϑ, 118. Οεοῖσ. ἢς 
ΤρᾶγρΟ Χ, εἰ μυϊπιδ τπᾶπὰ 1390. αὐτῶν 19] ᾳ Αππηεηὶ Οοὐά. Δ]14υ]. 
ἈΑπῃ. ἘΏ. κατὰ] καὶ κατὰ 82. Αγδῦ. 1ἵ. 2. Οεογρ. δημ. 
αὐτῶν} συγίενειας αὐυτων 128. Οοπιρί. {- κατα σνυγγενειᾶς αὐτῶν 

ὙΨΠ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 28, 20, 30, 32) (2, 43) 5ῳ) 46, ς7, 48, 

59, 64, 72) 73» 74) 75» 76» 77. 84) ὃς, τού, τοϑ, 118, 1207.130,. 131; 
.χ34. ΑΙά. 1 ρ΄. Οαῖ. Νὶς. Ογγ, ΑἹ. ἱ, Ρατῖς Ῥηπια, 454. Ηἰετ, 
-“ «λάξπη οὐ σὉ ργω πο ΓΝ. ΑἸοχ. 

Ογτ. ΑἹ. 1, βατῖε ρυϊπηδ, αὶ ς. 
Ἔ  ευπάμνι ξεπεν σέ ίοπες Γ ορῖ. 

συγγενείας αὐτῶν κατὰ Σ ϑήμους 

Ἔ 7κχία εορησιίοπεα εογμι δἷαν. ΜΙοίᾳ, 

Ἔ ἀεωπάμκπηι ρεπεγαίίοπδι σον Ατὐτῃ. 1. 

μηνιαίου] γπεηξ μπο Ηϊοετ. ἐπισκέψασϑε)} 

“πισχέψη Ν]], 18, 82, 128. ΑΙά, Ογε. Αἰ. 1, ῥαγῖε ργίπηδ, τας. ἔπι- 
σχεψαι το, 7γ2. Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρατῖς ργίπια, 4:4. δίαν. Οἴἶγοσ. ἄς πηαγρὸ 
Ῥτπηᾶ πιδηι 130. ἐπισκέψασθαι τού, 134. αριϑμησεις 29. ἀριϑ- 
μῆσον 1ς) 16, 28, 30, 32) ς2, ςζ,) 57. 64, 73) 77) 85. 130, 131. σις. 
Νὶς. αριϑμησονται 19. ΑΙεχ. αριϑμηϑησονται 1οϑ, 118. ἐπισκ. 
αὐτές] α 54. λαυτές Οεοῦρ. αὐτάς---λὐτὰς ἴῃ οοτη. 16], ροῖ- 
τετηυπὶ εἴ 4115 ἢ]5 Ἰῃτετ]ασεηϊ ἐς. 

ΧΥῚ. Καὶ 1] α 4. ἐπεσκέψαντο] ἐπεσκεψατο 1], ΧΙ, 18, 
54) τύ, (9, 72, 73» 128, 129. (ομλρὶ. ΑἸά. ηριϑμησεν τς») τό, 19, 

28, 29. 32, ς2) 575. 645) 73) 775) 8.9 1οϑ, 118, 1211. ΑΙεχ. (δῖ, Νὶς, 

ἢς ἴῃ τοχίυ, (δ ἐπεσχεψατο τηᾶγρο ργΐτηᾶ πηδηὰιν 130. ηριθμησον (ἢ) 
40. πιρμοιαυονμπί 5[Αν. Μοίᾳ. Μωυσ.} ὁ ργαταῖς Ογγ. ΑἹ, Σ, 
Ρᾶτῖς τὶ πᾶ, α1 ς. καὶ ᾿Ααρ.} “Ἡ ῥγαπικαπε ΙΝ, ΑἸεχ. α δῖαν, 
Οἶτον. διὰ φωνῆς) κατα τὸ ρημα ζ4. ϑιαν. Οἴἶτοσ. ἔς τπλτρο 
ὃς, εἴ ρἤπιΔ τπδηι 130. 1 ἱρύ. ἡμχία νιαπδαίμν 5ῖλν. ΜοίᾳβαΎ. Κις 

ρίυυ} αὶ 53. ὃν τρόπ.) καϑα τς, 19, 29») 54.» 45» ὅῳ τοϑ, τ18, 
ΑἸεχ. δίαν. Οἷἶγος. ἔς πιᾶγρὸ 8:, εἴ ρτίπιᾶ πηᾶη) 1290. συνέταξ.] 
ἐνετειλᾶτο 20, 54. δῖαν, Οἰἶγοσ. ὅς πλᾶγρο 8ς, οἴ ἈΓΙΠΊΔ ΤΠΔΏΣ 130, 
αὖτ. Κύρ.) α αὐτοῖς 82. “γ ργαηήπυης ΓΝ, ΑἸεχ. Κυρ, αὖτ. ς3, 
6. (οπρὶ. 1ρῖ, αυτους ΞΕ (Ης) 8. Κυρ. τω Μωυση )ς. ὥς 
ΤΩΔΓΡΟ 8 ς, εἴ Ρηήπιᾶ πᾶηὰ 130. Κυρ. τω Μωση ς 4. 

ΧΥῚΙ, Καὶ ἤσ.} ἐγαμὲ συίεηρ δῖδν, ΟἸΈγοσ. ἣσ. ἕτοι] ετ. σι 
54) 75. α οὗτοι 105) 53) τό, τοϑ, 118, 129. (Οπιρὶ. Οεοῖν. οἱ 

υἱοὶ Λευὶ] λοὶ ἹΝ, Χ, 32, ς9, όᾳ, 130. «ΑΜ. (αι. Νὶς. Αἴτὴ, 1, 
αἰϊφμς. Ατπὶ, Ἑά. οι Λενιται 29. ἐξ ονὸμ.} εξ ονοματος τό, ς2, 
53.) ξ7, 73» 77, 131. μχι4 ἀἶοπιο; ποριίπεα, (οὰ ἡπχία ἄοπίος τλλτρὶηῖ 

Μεεωκάμνι ποππιίπα Ἀττηεηὶ (οὐ. τε- 

Ἰίφυϊ. Ατιι. Εά. Γεδσὼν] Γελσὼων 129. Γεδεων ς1, ζ9, 745 γό, 
82) 84) 130. Γηρσων ΙΥ͂. 8ιδν. Μοίᾳ. πιδγξο ὀνομα ἔηρσων ευρ: ἢ 

ΓῚ. 12. 

6, 

7. 

δι 

Ϊ 

4(, 



ΚΕΦ. 11], 

ΑΡι1ι 9 ΜΟΊ. 
“΄ 

18,19. Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱὼν Γεδσὼν χατὰ δήμους αὐτῶν" Λοδενὶ χαὶ Σεμεΐ. Καὶ υἱοὶ 

20. Καὰἂν χατὰ δήμους αὐτῶν' ᾿Αμρὰμ χαὶ ᾿Ισσαᾶρ, Χεδρὼν χαὶ ᾿Οζιήλ. Καὶ υἱοὶ Μεραρὶ χατὰ 

δήμους αὐτῶν" Μοολὶ, χαὶ Μουσί: ὅτοί εἰσι δῆμοι τῶν Λευιτῶν χατ᾿ οἴχους ππατριὼν αὑτῶν. 
21. 22. 

25. 

46.» 

27. 

Τῷ Γεδσὼν δῆμος τοῦ Λοξενὶ, χαὶ δῆμος τῇ Σεμεΐ: οὗτοι δῆμοι τῇ Γεδσών. Ἡ ἐκπίσχεψις αὐ- 
ΘΑ ,»ϑ 3 Ἁ Α Φ “ 2. "αὶ φ΄ 2) 4 ε 3 » 3 Ὁ" ε , 

τῶν χατὰ ἄριδμὸν σαντος ἀρσεν 8 πο μην οῦ χαὶ ἐπάνω, ἡ ἐπίσχεψις αὐτῶν, ἐπ]αχισχίλιοι 

23. 24. χαὶ “σενταχύσιοι. Καὶ οἱ υἱοὶ Γεδσὼν ὀπίσω τῆς σκηνῆς “παρεμξδαλῦσι παρὰ ϑάλασσαν. Καὶ 

ὃ ἄρχων οἴκου πατριᾶς τὰ δήμου τὰ Γεδσὼν, Ἑλισὰφ υἱὸς Δαήλ. Καὶ ἡ φυλαχὴ υἱῶν Γεδσὼν 

ἐν τῇ σχηνῆ του μαρτυρίου, ἡ σχηνὴ χαὶ τὸ κάλυμμα, χαὶ τὸ χαταχάλυμμα τῆς τυ. τῆς σχη- 

γῆς τῷ μαρτυρία. Καὶ τὰ ἱςία τῆς αὐλῆς, χαὶ τὸ κάταπέτασμα τῆς πὐλης τῆς αὐλῆς ἢ τῆς ὅσης 

ἐπὶ τῆς σχηνῆς, καὶ τὰ χατάλοιπα πάντων τῶν ἔργων αὐτῇ, Τῷ Καὰν δῆμος ὁ ̓Αμρὰμ εἷς, χα 

«α΄ Δ έ 

ἐν πᾶντι :8. Γισῶν [υἱῆής ἢν πιεῖ» Ἐχετηρίλεϊυ5. πιοηεὶ Οτὴψ. ἱν, 
141. Γιρσὼν (οπιρί. Αππςπὶ Οοάά. ρίεήφυς. Αγ. Ἑ4ά. Γηϑσὼν 
ἰηῆηυδι Ῥτοςορ. ἴθ (οἵ. Νὶς, δά 1. ἼἜχρήπιε Γερσὸν δῖαν, Οἤτος. 
Εὶ ἤς, πἰῶ οὐδὲ (πες αἰἴτες ποιδλῖαπη, μλρείυγ φιοκά μος ποπιεη ἰπ 

Ἠϊίςε ἐχεπυμίλτιθυ. ϑιυῆςίλι ὕος (επηεὶ ποιδῆς. Γιδσ. Κααϑ) 
Κααθ, Γιόσ. 118. Καᾶ5)] ε' Οἰσαιή Αταῦ. 23. Οσαιά Οορι. 

Μεραρι) Μεραρει 11, Χ, ΧΙ, 18, ς3. 
ΧΑ}. Καὶ ταῦτα) , Ογε. ΑἹ. ἱ, ραῖῖε ρεῖπια, 4ς 4. αὐτῶν 

«-- αὐτῶν ᾿π σοην. 19} , αἰϊεσγυῖτιπι εἴ 4υα» ἰι5 ἱπιετ]αςεπὶ τό. Δο- 
δεν} Λοΐινει ΠῚ, ΧΙ. Λοξιννειι )ς. Λομῖνι 18. Λουδένι 71. (ορῖ. 

Ωευτζ. Σιμι} Σεμει 11, ΧΙ, ᾿8, 29, 75- ϑικ ἀακιὰ ((ς) 
Οούγ. 

ΧΙΧ. Καὶ υἱοῦ) καὶ ον ὑἱοι Χ, ιϑ, 29, ζ9. γ4ῳ. 134. Τὰρῇ 

Καα9) Ομδαιά (ομι. αὐτῶν---αὐτῶν ικϑ ἴῃ εοπι. 20] α αἰϊεγυῖγ. 

εἴ αὐας ἰϊε ἰμϊεηδοεηῖ ς 1. ᾿Αμφὰμ) Αδραμ 77. τοό, 128. ἔς 
εἰἴλτη, ἰοὰ ἔωρες βὶ πρεαίςρῶς μ᾽ μείπιδ πιᾶπιι5, ι32.ο. Αὔρααμ 30. 
Αὔραν τό, 121. Αμῶραν ς7, γ6. (λι. Νίς. Αμδραμ ΠΝ], ας, 

18, 28, 32, (4 ς(, (6, 64, 71, 73ν 74» 82, 84) ὃς, τοϑ, 118, 129, 
114. ΑΙά4. 1ρί. δίαν. Οἶσος. Γ αμῷραμ ΧΙ. “ἰκότσαν Ονεοι. 

᾿Αμεὰμ ἴῃ οἰματρβέι. πύποτε Αἰσχ. καὶ Ἰσσ.] αχαὶ ᾿ιοό. Ἰσ- 
΄σαὰρ) ἴισσααρ 129. ἴσεαρ )ς. (Δϊ. Νὶς. Ισαὰρ ςξ» ζ0, 76. 
(ορῖ. Απη. 1. δίβθαυς. Απῃ. Εά, Ισσαχαρ 1 ςν 16, 27, 131. ἰσα- 
«αρ ι8. Ἰισαχαρ ς6. ίπαχαν διλν. Οὗτος. Χιξδρ.) καὶ Χιζρ. 
ς 4, 74... 84. 134. ΑΓΔΌ. 1. 2. 3. δίαν, Οἴἶτοσ. Αππῃ. 1. δἰ! 4ιε. 
Ἀπ. ἙἘά. ὈρζιΑλ) Οζειλ 1]. 

ΧΧ. Καὶ υἱοὶ] καὶ οἱ υἱοι ΜΠ, τό, 18, ς4., 64, 74, 745, 134. καὶ 
ἅτοι υἱοὶ, (οἀ ἔτοι υπεὶς ἰηςἰαΐ, ΑἸεχ. ΑἸ αμίεαι δῖαν. Οἷἶγος. α καὶ 

Οεο. Μεραρὶ) Μαρερι ὃς. Μεραρει Χ. {ἰρί. Μεραρει εχ ςοττ. 
ἰξευπάς πδηις, (οἱ ρεῖπο Μαρερεν, 18. Μοολὶ) Οολι, (δὶ οὐ ὁ 
ἐμι1811ς ςατελὶ ἐρίγιοι ἰπ Οοάϊςς, οτεάιοῖλε εἰ 1 ἰδταῆυσι μ πιδ)υίουϊυπι 
τηἰηὶο ὀχάγλς νοἱυϊῆς, αυοά δεετε οὈἰυ5 εἶ, 111. Μοολει 1], )ς, 82. 

ΑΙά. Δήωολε τς. εἴ ῇο δὲς ἰκὰ Μοολι ἐχρείπνι 410], Οορι. Μολι 
σα, 76, 8.2.) τοῦ, 134. ἐεχρεπυϊι Μοωλὶ δίᾶαν. Μοίᾳφαε Διήοκίὶ ϑίαν. 
Οὔτος. λίουσί) Μουσι τ118. Ομουσι ΠΠ0 1], Χ, ΧΙ, τό, 48, 
48, 20. 327) ξξι 57)» ὅῳ 71. 73ν 77» 82. 84, 8ς, 128, 129. {ὶῥρί. (ει. 

Νς. ο Δίοισι 130, 131. ὁ Μουσιν ΑἸά. ὥμουσι τς. Ομουσὴη 
ς9ς. Ὅμοισει 1], ς49 6, )ς. Ὀμῶόσι 74, 76, τού, 134. Μουσί ἴῃ 

«ἰογαΐῖ, πιμογε ΑἸεχ. “Μονβὶ δῖαν. Οὗτος. ΜΜοά ὕεοῦς. Απππεηὶ 

(ἰοὐἱά. αἰυ!. Ἄπῃ. Εά. ὅτοι) εἰ ἀϊ Ατῦ. 1. 2. τῶν Λινιτ.) 

ἐχρήπμι τὰ Γερσὸν διαν. Οἰἶτος. κατ᾽ οἷκ.) κατα ταξιν κατ᾽ οἱκ. 

““ἦ , 
.γ2ιῖ 92 

4)- 
ΧΝΙ, Τὼ] τῶν ς9, 82. κα 71. ἐχρήπηϊ ἀπὸ τοῦ Γηρσὼν δίᾶν. 

Μοίᾳ. δῆμος 15} απὶουΐυπι ργαπιταηι Ασπιεπὶ Ο οὐά. δἰϊυὶ. ΑἼηι. 
ἘΔ. ΛΔοζξενὶ) Λοξεννεὶ. ης. Λομένι ι8. Ζοκόεπὶ Ο(ορῖ. Απῃ. 1. 
καὶ δ. τὸ Σεμ.} α ς9. κα καὶ Οεοιζ. Ἀπηεηὶ Οοὐά. αἰϊφυ!. Αἰτη. Ἑά. 
δῆμος 59] Ὥφιτίου!υπι ργασαίτυπις Αἰτηεοὶ (οὐ. ρῥἰετίφις, Αστη. Εά. 
Σεμει) Σίμεεε Ν]], 18. ὅτοι ὃ. τὰ Γεδσ.) α 190) 108. ὧτοι) 

- εἰσιν ᾿ν.  ἰάεπι ἰπ ἐπαγαέι. πίποτε Αἱεχ. δῆμοι) οἱ δημοι 
γ 4. 84. τού, 14. τον Γιόσων) τω Γιόσων 18, 148. ΑἸά. 

ΧΧΙ]. Ἡ ἐπίσκ. 15] ο ἀριϑμος 18, 28, 30) 32) 42) ςς, 57, 77» 
8ς, 128. αἴ 9. εἰ ργιηπτυης Αταῦ. τ. 4. Απῇ. :. δΐᾳυς. Απῃ. 
Ἑὰ. χατὰ ἀριϑμ.) εἰ πρπέτα ΑΥΤΔΌ. 1. παντὸς ἀρσενικοῦ] 

ταν ἀρσινικον 19, τοῦ, 118. “ἘΞ ἰδίογκαε Αταῦ. 1.2. ἢ ἐπίσκ. 25] 
να 72. οαριϑμος τς, τό, ς2, ὅψ 73. 1οϑ, 118, 1211. ΑἸά. ΑΙεχ. 
(αι. Νίς. Ατῶρ. 3. ο ἀριϑμος ἴῃ ἴοχτι (οἀ ἢ ἐπισχεέψις τηᾶγζο ὑῬΓ ΠΙᾺ 
τληυ, 110. χαὶ τεντ.}) α χαὶ τοῦ. αἰντακύσ.) διαχοσιοι 10, 
τοϑ, 118. 

ΧΧΠΙ. Καὶ) μι 5ϊδν. Οὗἶγοσ.υ οἱ} «τοι ργαπητυηι ΧΙ᾿ ς 4, 

τό, ς8, 71.) 74. 73, 76, τού, 129, 138. ἀὲ Αγπν. 1. αἰΐαυς, Αττῃ. 
ἙΔ4. ουτοι οἱ τπῶγρο ὃς, εἴ ρυπιᾶ τυϑηι 130. οὐτοι {Ὁ “» ργιηἝτος 
Ιν. ὅτοι Ὁ “μν ἴῃ ς γαῖ, πληογε ρτππντῖς ΑἸεχ. α οἱ ΠῚ, Χ, 32, 

ξ4, ςτ,), 7ἴν 74ν) 81, 8:, 120, 110. (οἴηρ!. (ὑλι. Νὶς, δίαν. Οἴἶγοσ. 
πες διτίςυϊυπι παῦεης Ατπῃ. 1. αἰΐαυς. Απῃ. Εά. νίο!]} δημοι ΙΥ, 

ΧΙ, ζῷ9 74. 7.5, 76, τοῦ, 134. ΔΙιᾶδ. 1. 4. Ατπῖ. 1." 

εἴ μείπνα πιᾶῆυ 110. ἧς ἱπ ςἰασδῶ,. πιίποσε Αἰσχ0 δημοι νιον ς8. 
α υἱοὶ (ἢς} τι8. ροραΐως Ατπιεηὶ Οοάά. τεϊϊαυϊ, Αττῃ. Ἑά. Γεδσὼν] 
Γέρσὼν τρᾶγρο ργπιᾶ πιὰμ 130. (οπιρὶ. Αττηεπὶ ( οὐά. ρίεῆᾳυς. 
Ἄπῃ. Εδ. τῆς σχην.) -Ἔ τοῦ μαρτυριον ΝΙ]. σαριμδ.) Ῥο- 

λαμῖ δα ἤπεπὶ σΟπιπιδῖῖ5 ΠΠ, 10) 4. 719 79. 76, 84) τού, τοϑ, ι18, 

ι34. Ἀπ. τ. αἰϊΐφυς. Ατγπι. ἘΔ. εχρηήπηῖ καρεμξάλωσι 5ἷΑν. ΟΠτοῦ. 

παρα) κατα ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 29, 30, 2, δ 6ν 57. 68, το, 04, 73» 
27», ὃς. 128. Αἰά. ΑἸεχ. (αι. δος. ὅς πιᾶρὸ Χ. 1 ἰρί, 

ΧΧΙΝ. Καὶ ὁ ἄρχ.} Μηίποοβε ακίεηι δῖλν. Οἴἶτοσ. κα ὁ Αγγηνηὶ 

(οὐά. αἰϊᾳφι!. Απτῃ. Ε΄. οἶκον) του οιἱκ. ξ4,) ς8. γῳ 84, τού, 134. 

τον δημον ᾽ς. νατριὰς} πατρίων ς 0 74) 75. 845) τού, 114. (8ῖ, 
Νὶς. χαι πάτριας ζ2. - ἐρίγανι δῖαν. Οἰἶϊτος. τοῦ δ. τοῦ 

Γιδσ.} τον Γηρσὼν “ τοῦ δημου: ΨΚ. Οεάα εἰ ροραλὶ εἶκε Αὐδῦ. 4. 
ΤΆ δήμου} α τοῦ ΧΙ, ς9,. 5. υσυπηῖῦς (Ὁ “» Βαθει ΑἸεχ. τοῦ 
Γιδσ.} τῶν Γιδα. (ἢς) 18. ἡ τὰ ςς, ὅᾳ, 71) 74, 7{, 76, 82, 84, τοῦ, 
108, 134. Ἑλισὰφ] Ἑλισαξ τς. Ελισαφαν ςβ, 574, γό, 84, 
τού, 118, 144. Ἐλεισαὰφ Οοπρί,. Εἰ αόαπν Οὐδ. ΣΕ γαραι 
Ἀπῃ.. 1. δίϊᾳυς. Απτῇ. Ἐά. Δαήλ) Δεηλ ς4, )ς. πῃ. 1. αἱδὶ- 
4ᾳυς. Ατπ. ΕΔ. Δαῖηλ ζ9θ. Δαουηνλ 10) 1οϑ, 118. Δανιηλ ς3. 
Θεοῖς. Λαῆλ ((ς) ἴῃ οἰαγαᾶ!. τίποτε ΑἸοχ. 
ΧΧνΝ. Καὶ ἡ--- μαρτυρίου 1 4] α ες εἴ φια ἰὶς ἰητε)αςοηῖ ς3. 

καὶ 1) Λα ϑιῖλν. Οἴτος. ἡ φυλακὴ] π φυλη Υ]1. αἡ ΙΝ, τ8, 

128, 134. υἱῶν} τῶν νίων ς4,) 74) 73, 84. 134. Αππεοὶ Οοὐά, 
δἰΐφυϊ!. Ατπι, Ἐὰ, Γιδσὼν) Γηρσων 71. ἡ σχηνὴ] -ἔ καὶ ἡ 
σκίπὴ (8. - οχίεπι οὐπὶ Ἀὰ γα ο ΓΚ. -Ἐ ελάεξηιν ἱπ Τἰλιδᾶ. 
πιΐποτε ουπὶ ᾿ς ρισεπ ο ΑἸεχ. ἐἰ ἑαὀιγησοκίμα ΑΥδΌ. 2. καὶ τὸ 
χαλυμμα]) αὶ 29,» 72.» 73, 77ν δ τοβ, 118, 130. (οπιρὶ. Ολι. Νῖς. 

α ἷῃ ἴεχίυ, (οὰ παδεῖ πιληζο ῥτσιδ πιδυ, Ὶ]. κατάλυμα (ἢς) )ς, 
ιο6. χκατακαλυμμα τό, 28, ςό, ς8, ς9, 74) 76, 8ς, 129, 131) 134. 

Αἰά. αντῆς ΙΝ. ΑἸά. δῖαν. εδο. ἐ ἰάσπι ἰῃ ςπλγαῶ,, τηΐθο. 6 
ΑΙεχ. εἰ ορενεκΐμ κε (ἢς) Ατδθ. 1. ἃ. καὶ τὸ χατακαλυμμα) 

α ἴθ, 32) 43) 54) 59. 74- καὶ τὸ χαλυμμα ΙΝ. ΔΙά. τῆς ϑύρας} 
α 16, 18, ς3, ςς, τό. Απῃ. 1. αἰαυς. Απη. Εά. 

ΧΧΥΙ. αὐλῆς 13] φυλης, (οἀ ἴῃ τηδ)υΐου δ πιλι δία Φ πιληυς ἔε- 

εὐηλ ἰορᾶϊ ας 13:1. τὸ καταπ.) α τὸ Ασπι. 1. αἴήφυς, Ατπι. 
Ἑά. τῆς αὐλ. 23} ΙΝ, γ6. καὶ τῆς ανλ. ςό, 129. τῆς αὐλ. 

τῆς οὖσ. ἐπὶ} αὶ Απῃ. 1. αἰϊϊφυς. Απτη. Εά. τῆς ὅσ.) α υἱτυπι- 

4ιὲ.32. τῆς οὐυσῆς, (οἀ ἀσὴς ἱλπῖυπ) οὐπὶ “» ποῖληϊ, ΓΝ. ΑΙοχ. 

σκηνῆς} - καὶ τοὺς καλοὺς αὐτων 84. -ἰ καὶ ἐπι τοῦ ϑυσιαξηριον 
χυχλὼ ς8,. Ατοῦ. 1. 2. “- ελάειῃ οὐπὶ ᾿ς ργαπιο 1. -[- εδάξῃη 
ἴῃ ςπαγδᾶς. πιΐποσς οὐπὶ ᾿ς ργαπιο Αἰεχ. τὰ καταλ.) -ξ- αντον 
ΙΝ. -Ἡ ἰάεπι ἴῃ ομαγαέϊ. πιίποῖς ΑἸεχ. τῶ ἱποϊυάϊε υμηςΐς, ἱρρίετυπι 
(ὩΠς ες δὸ Ἑάϊϊοτε, Οδι. Νις. πάντων) παντὰ ςξ. κα 53, τό. 

ζορε, Αγῶῦ. 3. αὐτῷ αὐτῶν τό, ςζ2, ζ4,) 57» 73» 70» 77, 131: 
(δῖ. Νὶς. αὐτῷ. Τῷ Κααϑ δῆμος ἄς.) αὐτῷ τῷ Καὰϑ. δῆμος δις. 
(οαρὶ. 

ΧΧΨΥΠ. Τῷ Καα9) καὶ τω τς. κα τῷ ς3. 

οὐΐο ἰηϊετροδίο ϑ8ϊδν. Καὰϑ) Οδσαιὰ Οορι. ὁ ᾿Αμρ.}] κα ὁ 
ς8, 54) 745. 118, 129. (οπιρί. Αταῦ. 3. Ασῃ). 1. αἴϊαυς. Απτη. ΕΑ. 

᾿Αμρὰμ] Οζιηλ ὃς. Αμρααμ 9. Αμῦρααμ 11. Αμέξραμ ΥἼΙ, 
ΧΙ, τς, 18, 32, ςς, ςό, 64, 71) 74,» 120. ΑἸΙὰ. ἀἰρί. (δι. Νὶς. ϑίαν. 

Οἴποζ. ΔΑμῦραν (4, 82, 118. Αμμραμ γ:. Δδραμ τύ, γό, τοῦ, 

ὦ (ασιᾷ οὐιπὶ Αττὶ- ΄ 

ΝΟ 
)]|χ} ούυή7ο! 

--. , 
ὃ’ 

διμο, 
σὲ 

" σου ὝΣΤΕΝ γᾶ 
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ἢς τῦλῖζο δύ, ὁ 

᾿ς 
γεν δήμου 
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γν, Ὁ δύσι ζ 

πω 
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Ζἀοδ εν". 

ἀπ νι , 901 
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͵ μὲ τίογζὴς ἐ ν᾽ 
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ὴ ΄Ὰ Καὰν 

ν 7 

ἂ ΑΝ τ 

ἐπὶ αὖὐν 

᾿Γορῖ. Αγαῦ. 3. 

ΑΡ1Θ ΜῸΟ . 
᾿ οὶ 

σχηνῆς χατὰ Λίδα. Καὶ ὁ ἄρχων οἴχου πατριῶν τῶν δήμων τ Κααϑ, ᾿Ελισαφὰᾶν υἱὸς ᾿Οζιήλ. 
-,, ς Ὰ, 8 00 ε »" Ν ε ΄ "Ψ ς 4 ς Ἁ ΄ ᾿ς ν 

Καὶ ἡ φυλαχὴ αὐτὼν ἡ χιδωτὸς, χαὶ ἡ τράπεζα, χαὶ ἡ λυχνία, χαὶ τὰ ϑυσιαςήρια, χαὶ τὰ 

σχεύη τῇ ἁγίου ὅσα λειτουργϑσιν ἐν αὐτοῖς, χαὶ τὸ χαταχάλυμμα, χαὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν, 
νιν ΙΝ, φῷ 9 ΄ ἰφι ρ ϑ ᾽ὔ ε εἣΝ 9 Ν “5 ς ’ . γ᾿ 

Καὶ ὁ ἄρχων ἐπὶ τῶν ἀρχόντων τῶν Λευίτῶν, Ελεάζαρ ὁ υἱὸς Ααβὼν τοὺ ἱερέως, χαϑεςαμένος 
φυλάσσειν τὰς φυλαχᾶς τῶν ἀγίων. Τῷ Μεραρὶ δῆμος ὁ Μοολὶ, χαὶ ἕῆμος ὁ Μουσί: ὅτοί εἰσι 

“Φ φὸ , ε 395. 4“ 5 0 Ν 2 Ν ρῸ 3 Ἃ Ξ ΧΑ ’ “",» 7 

δημοι τοῦ ΔΊΈΡΖΡΙ: Η ἐπίσχεψις αὐτῶν χατὰ ἄριϑμον, παν ἐσ Εν ΧΟ. απὸ μηνιαίου χαὶι τὐώνα, 

ἑξαχισχίλίοι χαὶ πεντήκοντα. Καὶ ὁ ἄρχων οἴχου πατριῶν τῇ δήμον τὸ Μεραρὶ, Σουριὴλ υἱὸς ῥδρώ αι 
᾿Αδιχαίλ' ἐχ πλαγίων τῆς σχηγῆς παρεμβαλοῦσι ὥρὸς Βοῤῥαν. Ἡ ἐκίσχεψις τῆς φυλαχῆς 

υἱῶγ Μεραρὶ, τὰς χεφαλίδας τῆς σχηνῆς, χαὶ τὸς μοχλὲς αὐτῆς, χαὶ τοὺς ςύλες αὐτῆς, χαὶ τὰς 

᾿Σ31., «ἀῤδναἦαπι Θεοῖς. ᾿Αμρὰμ εἷς] ᾿Αμραμεὶς ἴῃ οπαγαέξς. πιὶ- 
τοτὲ Αἰοχ. κα εἷς Οορῖ. Αγ. 3. εἷς τ᾿ --ἷς 3.1 ροεπιιπι εἴ 
405: 5 ἱπιδηδοεηξ πη ς5 ᾿ποϊ μα, Πιρρί εἴα {ς1]. δ Ἑάϊτογε, (δι. Νς. 
εἷς τ᾿--- εἷς 257} α Ροϊτειη. εἴ 4υς5 ἰἰ5 ἰητοιζασθος 21. καὶ δῆμ. 15] 
κα καὶ Ορογν. ὃ Ἴσ.} τοις Σ. ς8. τω Σ. ς3,) ζό, ζς9, 129. τῷ 
Ἶσ. Οοπιρὶ. του Ισ. 19, 118. α ὁ ΧΙ, 7ς. Ἰσσαὰρ] ἴσσαρ 
16, 1321. ἴσααρ 18. (οπρὶ. (ορῖ. δῖαν. Οἰΐτοσ. Ατπι. :. δἰ ϊΐχυς. 
Απῃ. Ἐά. Σααρ ΓΙ, ΙΝ, ς8, ς9.. 74, 76, 84. τού, 129, 134. Σαειμ, 

53: Σαειρ ς6. Οζιηλ 28. Ἰσσαὰρ εἷς} ἴσσαριεις 11. οἰσσα- 

εἰς ἴῃ οδαταές. τηΐποτε Αἷοσχ. κα εἷς Οορῖ. Αταν. 1. εἴς ,5--ς 
εἰς 3] α ροδτετῃ. εἴ 4ι125 ἢ]5 ̓πτεη]αςεηῖ 20. καὶ δῆμ. 25] κα καὶ 
Οεοτσ. ὁ Χεξρ.] α ὁ ς4, ςό, )ς,) 1290. Οοπιρί. του Χερρ. ΧΙ, 
19, 118. Χεξρὼν) Χεδρωμ 18. Χεξρὼν εἷς] κα εἷς ς8, ζο9. 

Χεδρωνὲὶς 1 ἴῃ ομαγαέξ. τηΐποτε Αἰεχ καὶ δῆὴμ. 35] 
α καὶ ΘΟ ογρ. ὁ ὈΦ.] , ὁ ΧΙ, ς4» ς6, ς9, 7ς», 118, 120, 131. 
Οὐοπιρὶ. Αἰτη. 1. αἰϊίφυς. Αστη. ΕἘά. ὁ Ζιηλ (ἢς) τό. Ὀζιὴλ] 
Ἄμραμ ὃς. ἐσσᾶδρ 28. Ὀζιὴλ εἴς] Ὀζιηλεὶς ἴῃ οδαγαῦς, πιϊ- 

ποῖε Αἷεχ. κα εἷς Οορῖ. Αταῦ. 3. 
ΟΧΧΝ ΤΠ. Οὗτοί] εἰ ἀὲ Αταδ. τ. 2. εἰσ. σὶ δ.] οἱ δ. εἰσ. ΧΙ. 

δὲ δῆμοι} κα οἱ ΙΝ, Χ, τς» τό, 29, ς4) ς ὁγ 59, 64, 74» 75ν 84» τού, τοβ, 
130) 1317) 134. Ομ. Αἰεχ. Γἰρῖ. Αγαι. στ. αἷΐᾳις. Απῃ. Ἑάὰ. 

δημος ὃς. Καὰθ κατὰ ἀριϑμόν" ᾿ τοᾶν] Κααϑ. κατὰ ἀριϑμὸν 
“ἂν ΑἸεχ. Οαιὰ ἄς. Οορι. κατὰ ἀριϑμ.] περιογαῦ 7ωχία πο- 

»νιίπα εογε Ατστασηὶ Οοὐά, [14]. Ατπλ. Ἐὰ, -Ἐ δογμι Αταῦ. 2. 
ἑξακόσιοι] τριαχοσιοι ς4) 745 785» 76, 84. τού, 134. Αττῃ. 1. Δἰϊἴχυςε." 
Ἀπ. ἘΔ. πενταχοσιοι «8. ὥς πιᾶγρο ᾿ς. φυλάσσ.] φαεὶ εαΠο- 
ἤϊαπε Αττα. τ. αθσψυθ. Ατπτὶ. ΕΔ, ογαποι Ῥγαεημτῖς ΑὙτὰ. «- τὰς 

φυλ.}] τὰς τς. κα τὰς ἴῃ ἴεχαι, [δὰ Παθεῖ τηλγρο, 6 4. 
᾿ ΧΧΙΧ. Οἱ δῆμοι] εἰ ρταπιτπίπι Αταρ. 1. 2. 3. Αἴη. 1. δὲ 

»ορεϊ!, ἴεὰ . οἱ, Αὐτηεπὶ Οοὐά. τεϊφυ!, Απτη. Ἑά. τῶν υἱῶν] κα ς3. 

Αταῦ. 3. Καᾶϑ]τε Κααϑ ς3. Οααιὰ Οορι. Καὰϑ--Καὰϑ 
ἵπ σοῃ. 30] α Ῥοϊεεπ). εἰ 485 115 Ἰηιει)ασεηῖ, {δὰ μαθδὶ πηᾶγρο, 
Ἀταῦ. τ. στόρεμᾷ.} εἐχρήπιηξ παρεμξάλωσιν ϑ8᾽Αν. Οἶτος. ἐκ 
πλαγ.]} ἐναντίον 73. τῆς σχην.] α 19, 29. “ τοῦ μάρτυρικ 74» 
γδ, τού, 134. κατὰ Λίδα)] Νοτον κατα Λ. γ1:. κατα Νοτον 

1ζ9 τό, 10, 28, 29, 30) {2,) ςξ,) 47) 49, 64) 72) 73» 77, 82, 83, ὃς, 
108, 118, 130, 121. ΑἸά. (αι. Νιὶς. δίαν., κατὰ Νοτον ἴῃ ἴἘΧΌ], 

[ιὰ Λιξα ἱπ τρᾶγρ. ΝἾἼΙ, Χ. Τρ. α 84. κα δἴίαπι ἴῃ τοχίυ, δὰ προς 
Διξα πιᾶγρο, τού. - δίς του μαρτύριον (ς) 29. 

ΧΧΧ. Καὶ ὁ ἄρχ.} ,4 ρτίπεερε 5λν. Οἰἤτοξ. οἴκου} τὰ οἰκα 
"4, 84) τού, 134. οἴκους τθ.. ϑημου τό. οἶκ. πατρ.] αὶ ΑΥδΡ. 3. 
τῶν δήμ.} κα τῶν ΧΙ; 29, ςς. ΑἸεχ. τὰ δημε 32, ς4) )ς. (δῖ. Νῖς. 
δήμου τό, 28, ς2,) ς7,), 73» 77. 85) 121. ΑΥ̓ΠῚ. 1. αἰΐχυς. Ασγγ. Ἐά. 

δυμου αυόφας ἰπ τεχῖι, δὰ τῶν (Π) τηᾶγσο ῥυϊπηᾶ πιᾶπι, 1296. τοῦ 
Κ.}] ατοῦ Ατωδ. 3. Καὰϑ] Οααιὰ (ορι. Ἑλισαφαν] Ἐλισ- 

σαφαν τς. Ἑλισαφα )ς. Ἐλισαφατ τό. Ἐλιφαν ς.32. Ελισαφ 

ΧΙ. Ἑλεισαφὰν Οοπιρί. ΕἸγαδαμ Οδθοσς. ΕἸ; )ᾶν Αττη. σ. δἰ - 
ηαυς. Απῃ. Ἑά. υἱὸς] ο νιὸς 58, γ),3. 

ΧΧΧΙ. Καὶ 1], 8. ἡ φυλ.] ἡ Οοπιρ. τὰ ϑυσιας.] 
ἴῃ. μην. Πηυ]ατὶ ἐχρεϊπυιηξ Αὐαρ. 1.2. ὅσα λειτ. ἐν αὐτ.] ἰα 
φεΐδις (ποτα γαείκπε δἷλν. ΜΜοΐίᾳ. Ατπ). 1. αἱϊαιθ. Ατηῖ. Ἐά. ὀλει- 
τουργασ.] λειτουργησουσιν 53) 56. ἐν αὐτοῖς} ἐν αὐτὴ τό, ς2, 73) 
.7). (δῖ. Νίο. αντοι (3. καὶ τὸ κατακάλυμμα] καὶ ο λουτηρ 
και ἡ βασις τς. δὶς ἴπ Θομοῖ5 ( οἰ]ατοτῆῖς ; Πυρίςστ δυΐετη αιοά Πας 
ροῖ κατακάλυμμα “- Οοάεχ. καὶ τό καλυμμα 18, 82, 128. καὶ 

γα καλυματαὰ ([0) 72. καταχαλυμμαῖα ἰΔηἴιπ) ς8, ςο. 
παντὰ τὰ σκενὴ ζ1. αὐτὼν 22] αντου ς9. 

ΧΧΧΙΙ. ἐπὶ] ο ἐπι Ν]], Χ, τό, 18, 29, 30, ς7, 53, ζ9, 64, 74, 
82, 84, ὃς, τοϑ, 128, 130, 131) 134. Οοπιρὶ. ΑἸά, 1ἱρί, (δι. ΝΊς. 

ο ἰληῖυπι (ἢ) ςς. τῶν ἀρχόντ.] α ςς. τῶν Λενιτ.) α τῶν 

)ς. Ἐλεαζαρ] ΕΠίακαν Ὀξοτσ. Αἴτῃ, 1. δἰΐφυθ Αττὰ. Εά. 

ὁ υἱὸς] κό ΙΝ, Χ, τό, 18, 29, 3257 79) 64, 73) 775) 77» 8. 1οβ, 128. 

120. 130, 131 (οτΩρὶ. ΑΙά. 1ρί. δῖ. Νῖς. Ατγιῃ. 1. τρο μῷ Αττῃ.. 
Ἑὰ. καϑεςαμ.) Κααϑ χατέςαμ. (ς) γι. καδιφα ὶῦ ζ9) 72. 

εοη βμείεγ Αττῆ. 1. αἰαυς. Απτῃ. Ἐά, φυλάσσι κ (ας) 77. 

τὰς φυλ.} τὰς τον 128. τῶν ἀγ.} ἀντὼν αγ. ς2. 
ΧΧΧΙΙΠ. Τῷ Μεραρὶ] τω Μεραρει 18. εἰ ργϑοπηϊετυηῖ Οορῖ. 

ΑΥΑΌ. 1. 2. 32. πῃ. 1. 84|1|46. Ατγπι. ἘΦ. οἱ α«. Μοναγὶ ὅϊδν. 

δημ. τ᾿ -τ-δημ. 231 , αἰϊογαῖγ. εἴ αυδε 115 Ἰηϊεηασεης κ6, 131. ὃ 
Μοολ.} α ὁ Απῃ. 1. αἰίφυς. Αἰτῃ. Εὰ. Μοολὶ] Μοσλει ς4. 
Ομολι )ς. 1λρί. (αι. Νίς. Ομολειν.ς3. Ομοελι γ1. Μολι ςο. 

Οοτηρὶ. ᾿'Μουλεὶ ΑΙά4ά. Μονέϊ δῖαν. Οἶτοργ. Ἔχρτίπηιε Μοωλὶ δίαν. 
Μοίᾳ. καὶ δημ.] κα καὶ Θεοῦ. αὐ ουΐιπὶ ἱπίεγροπιιπὶ Αγπλ. 1. 
αἰϊϊχυε. Αἰτη. ἙἘά. ὁ Μεσί]) ο Μουσι 18, 82, τοβ, 118. ο Μοπσὴ 
τς. οὐΟμουσι ΠῚ, ΝΙ], τό, 29, 30, 130, 131. ΟαΓ, ΝΊς. οΌμασει 

6. ὁ Μουσεί ΑἸά. Ὀμουσί Γι ρῦ,. ὁ Μουσί, (εἀ Μουσί ἴῃ ὥπταβ. 
ταϊποῦς, Αἰεχ. Ἴὀχρήπις Μοουσί τδηϊυτη Αὐμ,. 1. ἐχρηπηαπς Μοσί 
ταπίυπι Αστηεηὶ (οαά. τεϊϊυϊ. Αστιν. ἘΦ. ἐχρήπιξ ὁ Ὀμοσί Οθογς. 
εχρυπιῖξ ὁ Μουσιήλ ϑδίᾶν. Οἰἶίορ. ο τοῦ Μουσει ΧΙ, του Ομοσι 

γῖ. του μεσι κ4, ςβ, 74, 75, 76, 84) τού, 124. τε Ομουσὴ ξςο9. 

του Μουσειου ἹΝ. ὅτοί ] καὶ ουτοι τό, 32, 57, 73, 77. Οδι. Νῖς. 

Αγαδ. 1. 2. ϑημοι] οἱ δημοι ς4,) 7... τῷ Μερλρ] τὰ Μεραρει 
18. τῶ Μερᾶρι ζ4; 74, 755) τού, 134. τὸ τοϑ. 

ΧΧΧΙΝ. Ἡ ἐπίσκ.} εὐ “ερεινυϊο Αταῦδ. 1. 2. 
Αστη. 1. αἰφυς. Ασπγ. ἙἘά. κατὰ ἀριϑμ.} καὶ 19) 1οϑ8, 118. 

πᾶν ἄρσεν.] Ὀἷ58 {οτὶρια Ν]]. ἐξχκισχ.} εξ χιλιαδὲς ς4, ᾽ς. 
Ἔ καὶ τριακόσιοι 18, 1.8. -Ἐ καὶ διακοσιοι ἵδΝ, 19, 54) 48, 74, ξς, 

γ6, 845) τού, 1τοϑ, 118, 134. (οπιρί. δἴαν. Ασιπ. τ. αἴϊίσυς. Ατγὴ. Ἐά- 
“Ἔ ελάδπι ἴῃ σδαγδᾶ,. πὐϊποο Αἰοχ. καὶ πεντήχκ.] “ν ῥσαγηταης ἡ 

ἸΝ. ΑἸοχ. αἱζ. 19) 54. ς8, 74, 7ζ, 76, 84. τού, τοβ, 118, 134. ( ΟΠΊΡΙ. 
δίαν. ΑΥπΊ. ὡ, ἀἰυ σε: Ατηι. Εά, εχρχϊπηε καὶ τσεντακύσιοι Οεοτρς. 

᾿ ΧΧΧΝ. Καὶ ὁ ἄρχ.] κ ὁ ὃς. μα ρνίμεερε δῖαν. Οἰξτορ. παΐρ. ] 
Ἥ ἰἀϊογωνι δῖαν. Οἰΐσορ. τὰ δημ. -σχηνῆς]} αὶ ες εἴ φυξ 15 

[εγ]ασεηῖ ς3. Σουριὴλ] Σουρεηλ 7ς. ἐπε Ἰσουριὴλ δίαν. 
Θῆγος. ᾿Αξιχαίλ] Αδιχαια 1], Χ, τς, 18, 10, 29, 329) ξ4) ς τ» 
ξό, ς7, 58, 64, γ3,) 77. 85) 1οϑ, 118, 128, 120, 121. (οιπρὶ. Αἰά. 

Τὰρῦ Αμιχαια τό, 120ὅ.5ὡ. Αδηχαια 30. Αθιχεα 7ς. Οεογρ. 

Ατπιεπὶ (οάά. αἰΐφυ!, Ατπι. Ἑά. Αδιχια ς9ς. Αξιχαὶ γῳ 76, 84, 
ιοό, 134. εχρηηηῖς ᾿Αδιχέ δίλν. Μοίᾳ. Σαδιχαια γι. Αδιχαιες 
ξΩ. (αῖ. Νίο. Αδιχαηλ ΧΙ. ἼὌχρῆπεης ᾿Αδιχέλ Οορι. ἜὌχρηπηϊξ 
᾿Αδιγεά Αττη. 1. ἐκ τλαγ.] ἐκ δεξιπλαγίων 72. εἰ ργεοπηίτεαες 
Ατὰρ. 1. 2. 3. ταρεμξ.} ἐχρτίπας τραρεμδάλωσι αν, Οἴἶτος. 
Βοῤῥάν] Ἅγοίωσι ἴῃ ἴεχτι, 5 ἀ Βογεασι ἴῃ Πηᾶγρ. ΑἸ. τ. 

ΧΧΧΨΥΙ. Ἡ ἐπισκ.} α 19. 118. -Ἐ αὐτων 54) 7457 739 76, 84, 

τού, 134. Ἀπ. 1. δἰπχιιθ. Απῃ. Ἐά. εὐ ρχϑηπητυης Αγαδ. σ᾿ 2. 

εἴ Ῥτατηϊταπε φυοαις, δά κα ἡ, Ατσπι. 1. αἰ φις. ἄστη. Ἐά, τῆς φυ- 
λακχῆς} τῆς φυλῆς 18, 20, ς3. 55. 59. (οιῃρί. καὶ η φυλή 10, 1τοϑ. 
ἢ φυλακὴ 11, ΙΝ, ς4, 71) 74. 75» 76. 845 τού, 118, 134. ἐἰ οὠβοαἑε 

Αταῦ. 3. Ἀπ. 1. αἰΐφυε. Αγην. Εα. υἱῶν} τῶν νιων ς3, ξό, 
129. (οπρρὶ. Μεραρὶ] Μεσσαρι το. τὰς κιφαλιδ.] τας 

ῇς, (εἀ Α ἡ, 

Ἢ και. 

. δ᾽ ΚΕΦ χὰ 
δῆμος ὁ Ἰσσαὰρ εἷς, χαὶ δῆμος ὃ ὃ Χεδρὼν εἷς, καὶ δῆμος ὁ ὁ ᾽ρζιὴλ εἷς. Οὗτοί εἰσιν οἱ δῆμοι τοῦ 58. 

τοῖα ἀριδ μόν" “πᾶν ἀρσενικὸν ἀπὸ μηνιαίου χαὶ ἐπάνω, ὀχτακισχίλιοι χαὶ ἐξαχόσιοι, φυ- 

λάσσοὐτες τὰς φυλαχᾶς τῶν ἁγίων. Οἱ ἅημοι τῶν υἱῶν Καὰν πταρεμδαλδαιὶν ἐκ τπτλαγίων τῆς 

85. 
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ΑΡΙ ΘΜ Ο 1. 
ΚΕΦ... 

37. βάσεις αὐτῆς, καὶ πάν]α τὰ σχεύη αὐτῶν, καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν, Καὶ τὸς ξύλως τῆς αὐλῆς χύχλῳ, 

88. χαὶ τὰς βάσεις αὐτῶν, χαὶ τοὺς πτασσάλους, χαὶ τὸς χάλους αὐτῶν. Οἱ τπχρεμξάλλοντες χατὰ 

πρόσωπον τῆς σκηνῆς τῇ μαρ)υρίε ἀπὸ ἀνα]ολῆς, Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτα, φυλάσσον]ες 
τὰς φυλαχᾶς τ ἁγία εἰς τὰς φυλαχᾶς τῶν υἱῶν ᾿Ισρχήλ' χαὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ ἀπ]όμενος ἀπουνανεῖ. 

ται. Πᾶσα ἡ ἐπίσχεψις τῶν Δευτῶν, ὃς ἐπεσχέψα)ο Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν διὰ φωνῆς Κυρία κατὰ 

δήμως αὐτῶν, τσάν ἀρσενιχὸν ἀπὸ μηνιαίου χαὶ ἐπάνω, δύο καὶ εἴχοσι χιλιάδες. Καὶ εἶπε Κύριος 
σρὸς Μωυσῆν, λέγων, ἐπίσκεψαι πᾶν πρωϊότοχον ἄρσεν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἀπὸ μηνιαία χαὶ ἐπάνω" 

χαὶ λάξετε τὸν ἀρι) μὸν ἐξ ὀνόματος. Καὶ λήψη τὸς Λευίτας ἐμοὶ, ἐγὼ Κύριος, ἀντὶ πάνων τῶν 
πρωτοτόχων τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, χαὶ τὰ χτήνη τῶν Λευιτὼν ἀντὶ πάν]ων τῶν πρω]οτόχων ἐν τοῖς χτή- 

89: 
40. 

41. 

42. 

.43: 

44. 45. 

“»» 

- 

ΠΕ τσ 

γεσι τῶν υἱῶν Ισραήλ. Καὶ ἐπεσχέψα)ο Μωυσῆς, ὃν τρόπον ἐνετείλα)ο Κύριος, πᾶν πρωτότοχον ἐν 
ρ ς »ο » ὔ᾿ .., » 4“ . “-. ’ . Σ.) Ν Ἱ .» ΟΝ 2 » 9» - 

τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. Καὶ ἐγένοντο 'πἄντα τὰ “πρωτότοχα τὰ ἀρσενικὰ χατοὶ ἄριν μὸν ἐξ ὀνόματος τῶν 9.2. 

ἀχὸ μηνιαίε χαὶ ἐπάγω ἐχ τῆς ἐκισχέψεως αὐτῶν, δύο χαὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ τρεῖς χαὶ ἑδδομή- 

χοντα χαὶ διαχόσιοι. Καὶ ἐλάλησε Κύριος “Φρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάδε τὰς Λευίτας ἄντὶ “πάν- 

χαλιὰ "0. τοῦς 118. Βοίος δοοιυίμνος, οἷ οΠΊη65 ἰϊο5 ἢ ἢος σοπΊ- 

οὐαίς, σΥρα ππηῖ ἢ πορρμωῖνο υὐαγωὶ Δπῃ. 1. αἰθᾳυς. Ἄπῃ. Εμ. 

τὸς τύλους] τὰς τὐδνΣ 108. αὐτῆς α' --αὐτῆς 3.) κα ἰπ ἴεχυ 

ροίΐγοαν. εἴ υα ἴεν τοηαύςηῖ, ἐο παῦε τῆῦγζο ἃ ργίπνα πιβηυ, Ν 1}. 

τας βασ.} τὸῖῖ γώλους τοϑ. αὐτῆς 35} αὐυτων 74, γ6, 84) τοῦ, 

1 ει πα;τα κα 8}. αὐτῶν Χ} τουτῶν ξῳ, 74, 73. 76, 84, 
Σοδν 13. τουτῶν ᾿ΠᾶγρῸ ῥΓΠΙᾺ ΠΙΆΘΩ 130. τὰ ἵργα) ταντὰ 
τα πτω Δ΄, 18... 32) ς8, 128. ΑΙά. Ατγαῦ. τ. 2. φαντὰ τὰ ἐργὰ 

ἀβᾶτγο Δ}. πάντα ῥτατητῦς ἰη ςπλγαξξ, πιμιοῖς Αἷεχ. αὐτῶν 2] 
ἼουτΩ (9 74, 71. 70, 84. τού, 134. αντῆς ςς. (ὐορι. 

ΧΧΧΛΧΪ, τοὺς κύλ.} δοίτε δεςυΐμίνον, εἴ οαιμες ἰῃ πος ςοπη- 
γλῖς, ἐχρηπιυηῖ ἴθ ποπιηδλῖνο ρίωτα!Σ Ατπ. 1. αἰὔᾳιις. Απῃ. Ἐκ. 
1. ποίλμυπι, ᾳυοή υδίυς α ἀστςυΐυς θὰ Ασπὶ. Εά. τῆς αὐλ.} 
“ἢ τῆς σχνης (1. χύχλῳ) φιω εἰγονίφ ϑίαν. Οἰζγος. αὐ- 

σῶν 1] α 1τοό. τουτων ς4, 7ζ- πασσαλ.) - αντὴς ι8, 128. 
Αγαὺ, 1. 2. αὐτῶν ἱΓΚ, Χ, τς, τό, το, 29, ς3ν ξ4ν ςζν 57» 58, 

40, 73ν 7ῳ» 73» 76. 84) ὃς, τού, τοξϑ, 129, 131») 134. (οιοΡ]. ΑΙἸα, 

Αἰεχ. 1ἱρῇ. (δι. ΝΊς. Απῃ. 1. δἰίᾳυς. πη. Ἐὰ, καὶ τὰς καλ. 
α'τ.)} ΑΥἹ]., καλοὺς] καυλας ς4, 75. ορ. χαλοὺς, (ο ἴω- 

Ῥεῖ α υργδίςγιρι αὖ ἰεουπαᾺ πηδηις, υἱ χαυλοὺς ἰεχετεῖυγρ 131. χᾶ- 
δους (Ὁ ρτὸ ΔΛ) ς3. χλαδους ι18. σχδινοὶ" ἵῆλγζο, φυοά εἰοεπια 
νκίεϊυγ, 6... αὐτῶν 4] αὐτῆς 18, 128. 

ΧΧΧΧΤΙ. Οὐ καὶ οἐῚἸΝῚΨΙ1, Χ, ΧΙΎ τς, τό, 18, 10, 32, ς1» 

δ» 56ν 38, 04, 73, 74. 74ν 76» 77ν τού, τοϑ, 118, 129) 130, 131} 
134. (οπιρὶ. (ας. Νὶς, (Τρ. Απιῦ. τ. 2. 3. Απῇ. 1᾿. δἰ ημε. 

ἌἍπῃ, Ἐα,ς ῳ 8. τῆς σχην.) τῇ σχηνὴ 7ς. α 16. τ ἀπὸ ἀνα- 
τύλὼν κατίναντι τῆς σκηνῆς οὑπὶ ἃς ργσπιῖο ΓΝ. -Ἐ εμύεπι ἰπ Ἐς ἢα- 

Γαχζι. αὐθοῖς οπὸὶ ᾿ξ μγαιημίο Δίςχ. -“Ἐ φῶ «“φαβεκει τεῦ ως: “ αεἴεπα 

(τς ἀπιρὶ Οὐ. μαυς!. Ατπι. Εὐ.,. απὸ] κατ᾽ ΙΝ. ἄνατο- 
λ5.}] ανατολας ΨΚ. ανατολων Ἅ11, Χ, ΧΙ, 16, 18, 18, 12) 53»νγ ζζ) 

ςό, ς7,), 48, ον, 64, 71», 72, 73ν 74. 76, 82, ὃς, τού, τοϑ, 1τ18, 128, 

1205) 130, 131) 134. (οιηρὶ. ΔΙά. Αἰεχ. Εἱρί. ἕλει. Νὶς. πῃ. τ. 

αἰϊΐϊᾳυς. Ατιῃ. Εά, Μωυσ,) τ δὲ Ν1]. δίαν. Οὗτος. ᾿Ἀαρ.] 
Ἔα Απω. τ. αἴϊφις. Απῃ. Εἰ. καὶ οὐ υν0}} αὶ θὲ 759 131- 

(οπρὶ. ΑΙά. κα καὶ Οεογν. αὐτῷ αντῶν 71. φυλασσ.} ὦ 
εὐ βοιίίεη Αταὺ. 1. εὐβοία Ατῃ. τ. αἴας. Απῃ. Εά. τὰς 

φιλ. 1] α τὰς ς9. τὰ ἀγ.} ἴῃ πὐυπν, Ρἰυγαὶ εχρήαης Οορι, 
Απῃς 1. αἰΐψυς, Απη. Εά. εἰς τὰς φυλ.} εκνε ἐπ βοώϊἑε Αταῦ. 3. 
“ἰ ἐὐβοάϊα, (ορῖ. ἱπ εὐβοώς διλν. Μοίᾳ. καὶ ὁ αλλ. δις,} 

Πιᾶγβο χαὶ ὁ ἀλλότριος ὁ ὥροσερχομένος ϑανατωθησεται ὃς, εἰ ἢς 
ΠΊΣΓχΟ μπᾶ γᾶδυ 130. ὁ ἀπ͵όμ.} ο προσπορενομένος τς, τό, 10, 
28, 20. 30, 5.9 5 ζ9 64.) 1ο8, 118. ΑΙ᾿. ΑΙεχ. ἧς ἴῃ ἴεχῖι, (πὰ ΤηᾶΓρΟ ὁ 

ατίομοος, Χ, 8ὃς. 1Πἰρῖ, ο τταραπορενομένος ς2, ς7, 73ν 77» 131- 
τ ἀμ Ἀταῦ. 1, τη). 1. ἀποϑαγεῖτ.) πεογίαιων δῖαν. Οἴἶγοζ. 

ΧΧΧΙΧ. Πᾶσα ἢ ἐπιίσκ.} ὁ ἀριϑμὸς πιᾶγρο [ἰρί, τας ο αριϑ- 
μος Ἰὴ ἴεχίῃ 19, 1ο8, ι18. ἧς παρὸ Χ, ὃς, εἰ ρίπιλ πιρδι 110. 
τ. δὲ ἢ ἱπισκ. ζ4γ 7ς. εἰ ρεπταίπις Αταῦ, 1. 2. 3., τῶν Λευτ.) 
“Μιίίονωνε 1Ππτὶ Οφοτς, καὶ '᾽Λαρ.} , Ατδρ. 1. 2. φωνῆς] πιαη- 
«αω»ε οἷαν. Μοίᾳ. δύο χαὶ] α ((ε) ἡ ζ- 

ΧΙ... Καὶ 1], (δοζρ. εἶπε] ἐλάλησε ςς. τρ. Μωυσ.] 
λίψ! Οεοῖγ. ἐμπε ΔΜ. Αττὰ. «τ. αἰΐφυς. Απο. Εά. λέγων] α τό, 

32,.ζ2γ7γ 5), 73.777. (αἴ, Νις. Ατὰῦ. 2.  μβεωπμπυης ΙΝ. Αἰεχ. 

εἰ ει (σέο. Ἀπ. τιν δἰίίφυς, πῃ. Ἑά, πᾶν πρωτότ. ἂρ- 

ῳ ν9φΦ 

σιν) πᾶν ἀρσινιχον πρωτοτ, ς3. καἄρσιν Οτοο, ΝΗ, ἰδ, 411. πῶς 
»"τ) ἐπὶ φμιπὶ, μασιν ἐπὶ Αταὺ. 5. τῶν υἱῶν} α τῶν Οτες. ΝΥ]. ς. 

α Λίμε Αττα. τ. δίψυς. ἄπο. Ἐά. λαξετε] λαδεῖν, Χ, ΧΙ, ἜΣ 

ιό, 18, 28, 30, 32, 52, 4) ξζν ού, ς7. 58, 19, 6, 72, 71, 7 77), 
»6, 77, ὃς, τού, τοϑ, 118, 128.) 129, 130, 131) 124. (ὡὠοηιρί. Αἰά. 

ΑΙεχ. ρὲ, (δι. Νῆς. το. ΝΥ}. ς. Οντ. 101, ρατῖς ῥρεηιδ, εις. 
Οορι. Αγαῦ. 1. 2. δϊν. ἄὄριϑμ.} Ἔ αὐτῶν 1], Χ, ΧΙ, τς, τό, 

18, 19, 29, 30, 32» (2) (3, ςς, ζύ, ς7, 59, δ4. 72, 74, 76, 77, 8ς, 
τού, 118, 128, 131, 134. (οιπρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. Εεἰρί. δι. Νὶς. γε. 

ΑΙ. 1. ᾿ς. Αμαδ. 3. δίαν. Ατσηι. 1. δἰ φυε. Αἰτα Βά. ἐξ ὀνόματ.} 
ἐξ ὀνομάτων ΙΝ ἀντων ς8, Οτες. ΝΥΙ͂. 1. ς. ΑἸ. 3. δίανι 
7εχία νοσείνα ἰἰονα Οορῖ. 

ΧΙΙ. ἐμοὶ) α Οεοτζ. ἐγὼ Κύρ.} “Ρ ἐλαλυσα ἵν. α Οτεξ. 
ΝΥ͂Ν, εἱ, 4ς τ. πάντων 152] τῶν κτήνων (80) 74, 7, 76, ὃς, τού, 
1οϑ. Εχ πιαγᾷίμε, υλῖς δὰ πάντων 1 τε. Μ᾽ άς λὰ χάνταν 2 πε 
ἴδ. τῶν τρωτῶϊ. 13] α ἴῃ τεχῖυ, (ξὰ μαδεῖ πιᾶγσο ργίπηᾶ ππᾶπι, 11, 
τῶν υἱῶν 1} α τό. α τῶν ΙΝ. Οὐοπιρί. τὼν Λευιτ.} ἐδονασε ϑίαν. 
Οἴιτος. πάντων 19} τῶν χτηνὼν 124. Ατῶδ. 3. πανγων τῶν χτῆς 

γων τιτ8. Οοιαρὶ. Ασπγεηὶ (οὐά. αἰίᾳυ!. Απη. Βα. ἐν τοῖς χτ.] 
τῶν ἐν τοῖς χτ ξ4) 74) 7ς, τοῦ, ἐδρι α ἐν (ἢ) 82. κα οπιπία 
Ἀπ. τ. 

ΧΙΒΙΙ. Καὶ], Θεοῖς. ,α δῖαν. ἐητ Μωυσ.) - και 
Ααρὼν 19, 1ο8, 118... Κυρ.) αντω Κυρ. ΧΙ; 74, 76, 8.) τού, ϑ[αν. 
Θεοῖς. Κυρ. ἀυτὼ ΝΘ, ΝΠ, Χ, τς, τό, 18, 28, 29, 332, 52) 53) ξζ» 

ς6, ε8, 9, 64, 73, 27» 84) 139, 130, 131, 134. Οοπιρὶ. ΑἸ. - 
ΑΙεχ. 1ἱρί. λι. Νὶς. ὐγγ. ΑἸ. 1, ραγῖε ργίσια, εἰς. Οορῖ, Κυρ. 
αὐτου ζῆ. Κυρ. αἀντοις τοϑ, τ18. Κυρ. τω Μωυση 30. σπᾶν 
πρῶτ. ςυτὰ {44.}] κα 5}. ἐν τοῖς νίοῖς) α ἐν 18. ίογκσε σΌτη ἅτ- 

Ὀευΐο Απιι. τ. βίαιος. Αττῃ. Ἑὰ. 

ΧΙ.111. ἐγίνοντο) ἐγένετο ΓΨ, ΝῊ, τό, 18, 19, 28, 29, 52, 54. 

ς7, 9. 73) 75 77ν 859 118, 11:8, 110, 111. (ἰατ. Νὶς. Ογτ. ΑἹ. :, 
Ῥδεῖς ρεϊπιδ, τς. πᾶντα τὰ τρωτ.) πᾶν τὸ πρωτοτοχον ᾽ς. 
Ἔ ἐν τοῖς νιοις Ἰσραὴλ 4) 74) 75» 76, 84, τού, 134. ἀριϑμος τῶν 

τιρωτοταχὼν ΠΙΆΓΡῸ 134. ,. τὰ Φρωτ, Απῇ. 1. δίῆψις. Ασηι. 
Ἑὰ. τὰ ἄρσεν.) ΑἿΝ. ,,τὰ τό, 18, 19, 5.55) 59, 6 77, 8:, 
108, 1:48, 1297) 110. (πρὶ. Αἰῆ. Αἰεχ. τῶν ἀρσενικῶν ἵΆΓρΟ 
134. εχργίτηδ τῷ ἀρφενιχοῦ δίαν. Μοίᾳ, ἀριμ.] γένος 72. 

ἐξ ὀνόμ.) καὶ εξ ονομ. τό. (ὐοπιρὶ. ποιπίπας δ'δν. ἐκ τῆς ἐπισχ.] 
χαὶ ἐκ τῆς ἐπισχ. τό, ς7, 73. 77. 131. (δῖ. Νὶς. -π δέἔἕιπο Αττα. τ. 

αἰΐις. Αἰτη. Ἑά. αὐτῶν] ἐϊδέμς Ἀγανεηὶ Οοάά. ῥδυςὶ. Ατην. Εᾶ. 
καὶ τρεῖς} α καὶ ΙΝ, τς, 30, 32) 57, 71) 237 85, 1οθ. ΑΙεχ. Ὁαῖ, 
Νις. Ὁ γε, ΑΙ. ος ἃ Βεπιο, (δὰ πάρες εχ Ἄοιτ. 64. ἵπαῦρο ρείδὰ (ι- 

περισσοι 64.  Ῥεπίηςας ος ζογίϑδῃ δὰ οἱ ; πλεονάζοντες 

ἴὰ 46 ςοπιιηαῖς.  τρ. καὶ ἰδ. καὶ διακ.] διακ. καὶ εθδ. καὶ τρ. 74, 
.6, 84, τοῦ, 134. καὶ ἐφ.) α καὶ Απη. 1. αἰΐΐᾳφυς. Αἰπῃ. Εα. 
διακόσ.} διαχοσιαι 1]. τριακοσιοι 18. 

ΧΙΙΝ. Καὶ] α Θεοῖς. πρ. ωυσ.) ΑΝ. τῷ Μωυσῇ 
Οτες. Νγ 7. 1᾽ἢ, 4ς1. «απὶ ΜΙ. Αττι. τ. αἰΐᾳυθ. Αἰτῃ. Εὰ. λέ- 

γων} οἱ ἡἴοῖε Οεογς. Απη. 1. δἰϊίαυς. Αἰτη. Ἐά, 
ΧΙΙΝ. Λαβι]) ἢς εχ οοττ. εἀά ρείπιο λαβξετε, ΠῚ. ππφαντων) 

α Ἄγ. 3. νέων} τῶν νίων 11, Χ, τό, 18, 28, 20, 30, ς7, 58, ςο, 
ὅ4, 72, 73γ) 744 73: 84) τού, 1οϑ, 128, 120, 131, 134. Οοτηρὶ. ΑΙεχ. 

1ἀρῖ, ας. Νὶς. γε. Αἱ. ἴ, ραγὴδ ρυΐπτηλ, εἰς, Αππῃ, τ. αἰΐαυς. Αὐχ]. 
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ΙΣ δ τς πα' 

"“" ἐ σ᾽ ἐν λεχια, [δὰ οδολους τὰ σίκλου τηᾶῦρο, ς8. οζολοι σικλος 1ς. οδολοις 
Ὧ ὁ ιγγο τς 

ἀ 

ΑῬΡΙΘΜ Ο Ἰ, 

ἰφι ’ “Ὁ ΩΝ - ΄ 9 ρΦ ᾿Ὶ - ρῷ μΦ [Ω 

τῶν τῶν τορωτοτόχων υἱων Ἰσραῆλ, χαὶ τὰ χτήνη τῶν Λευιτῶν ἀντὶ τῶν χτηνγῶὼν αὐτων, χαὶ ἔσοϑ- 

ται ἐμοὶ οἱ Λευῖται" ἐγὼ Κύριος, Καὶ τὰ λύτρα τριῶν χαὶ ἑδδομήχοντα χαὶ διακοσίων, οἱ πλε- 46. 
4 Ν Ν Ζι" 2 Ν » 4 ᾿ῃ ες 2 ΄ Ν ’, ἠ ΄, 

ογάζοντες παρᾶ τὸς Λευίτας ἀπὸ τῶν ττρωτοτόχων τῶν υἱὼν ᾿Ισραήῆλ. Καὶ λήψη πέντε σίχλους 47. 
χατὰ χεφαλὴν, χατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον λήψη, εἴχοσι ὀξολους τῇ σίχλου. Καὶ δώσεις τὸ 48. 
9 ’ 3 Ν ΄Η, ρΦ ς.. ρ 8 00 ξ΄ ρ 74 3 9 βὸ 

ἀργύριον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτδ, λύτρα τῶν “:λεοναζόντων ἐν αὐτοῖς. Καὶ ἔλαξε Μωυσῆς .49. 
-π»»» ὔ ον ΄ ρὸ [4 9 Ν, 2 ΄ ,»" ἰδῶ Ὺο ον ΄ 

10 ἄργυριον τᾶ λυτρὰ των πλεοναζόντων δις ΤῊΥ ἐχλυτρωώσινγ τῶν Λευιτων" Παρὰ τῶν πρωτοτο-- 50. Μ 
»" εὍ 2 .. »ν . 93 7 ΄ ΄ ε ΄ ΄ Ἢ . 

χὼν τῶν υἱων Ἰσραὴλ ἔλαθε τὸ ἀργύριον χιλίες τριαχοσίους ἑξηχογταπέντε σίκλους, χατὰ τὸν 
΄ ἊΨ .»ομεγ " ν ω 2 ρα ΄ 3 “ πσπι'' εκ ΓΦ. »φ' 

σίχλον τὸν ἅγιον. Καὶ ἔδωχε Μωυσῆς τὰ λύτρα τῶν πλεοναζόντων ᾿Ααρὼν χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῷ, ςι. 
διὰ φωνῆς Κυρίου, ὃν τρόπον συγέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, Λάδε τὸ χεφάλαϊον τῶν υἱῶν Καὰν ἐχ τ. 2. 

ΚΈΦ, ΠῚ, 

ΚΕΦ. 

ὶν 

μέσου υἱῶν Λευὶ, χατὰ δήμες αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους “πατριῶν αὐτῶν, ᾿Απὸ εἴχοσι χαὶ “πέντε ἐτῶν 3. 
Ν 2 ο ζω [ω ρὸ Ἶ »" Ἃ 9 

χαὶ ἐπάνω ἕως “σεγτήχοντα ἐτῶν, πτᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν, ποίησαι “σχάντα τὰ ἔργα ἐν 

τῇ σχηνῆ τοῦ μαρτυρίου. 

Ἑ4. τῶν νιων ἰπ ἰεχίυ, δὰ τῶν ΠηΑΓΡῸ 4)Οη1ι6 ὈΓΙΠΊΔ ΤΠ, 120. 

τῶν Λευιτ.} ἄἀντῶων 72. τῶν κτην.} τσαντων τῶν κτ. 72. ἐμοὶ) 
μοι! ΙΝ, ς4, 7ς, 129. (οπηρ. οἱ Λευῖτ.) αὶ 72. λ οἱ 7ς. βΒαθεῖ 
ὅς υποὶς ἱποίυΐ, ζωρρίδίαπι [οἷ]. ὧὸ Ἑάΐτοτε, Οδῖ. ΝΊς. ἐγὼ Κυρ.] 
λεγει Κυρ. τ6.. κα, )ς. φνία ἐρο επι δοπιίπμς Αὐτὰ. 1. δἰ αι6. Αὐτη, 

ΧΙΝῚ. Καὶ 1ι] α Οομρρὶ. λύτρ.} Ἢ ὀογμνι ( ορῖ. τριῶν] 

τὼν τριων ΧΙ, 30, ζ4, ςό, γ4,) )ς, γ6, 82, 84. τοῦ, 134. Οοπηρὶ. 

τρεῖς, ἰοὰ ὧν ζυρταίοτρί. Δ0 αἱΐα σπιάπι, 11. διακοσίων) διακοσιρι, 
“δὰ ων {υργαίογὶρί. ΠΡΟΣ οἱ δΔῸ 8112 τυδηι, 11. εἰκοσι (ῆς) ς2. οἱ 
τλεονας.} οἱ πλησιαΐζοντες 3. -Ἐ σαν 82. τῶν τλεοναζοντων 

τό, 30, ζ2,) 54) ς7» 73» 74γ 75.» 765 77» 84) τοῦ, 131) 134. (δῖ, ΝΊς. 
Ογχερ. ΝΥ͂. ", 491. Ασπι. 1. δϊαυς. Ατπι. Εά. εχραπγαηξ οἱ πτλε- 
ὀνάζονσι δῖαν. Μίοίᾳ. ΟΘεοτρ. τοὺς “Λευΐίτ.} Μμίος 1ιευὶ Οεοτρ. 

ἀπὸ] καὶ ἀπὸ ζ2. τῶν υἱὼν] « Μ)ἐἐὲς Ἄττῃ. τ. 
ΧΙΝΊΙ. Καὶ} ,« Αγδδ. 1. 2. 3. Ατηγεηὶ (οάά. ρδιοὶ. Ατηι. Ἑά. 

τοίντε) “Ὁ σσεντε οὐπὶ ες ἶο ΓΝ, -Ἐ Ἰάετη ἴπ οματαέξ. τηΐηοσα 

οὑπὶ ᾿ς Ργα πιο ΑἸεχ. σίκλους} τηαγρὸ ἐζαγια, χυοά ρἱοίεπια 
νἹάεῖυγ, τ6. πιᾶῦρο Αλλ. γσατηρες (0) ῥΥἱπΊ8 τοδῆυ 130. χεφα- 

λῆν] κεφαλὰς Οντ, ΑἹ. 1, Ρατῖα ῥυίπηα, ας. διδραχμον]) διδραγ- 
μὸν τς, τό, ς9, )ς. ΑἸὰ. ἢς ρῥήπιο, {δὰ διδοαχμιον ε οοττ. Ὀσῖπηςε 
τηᾶιι5, 18. διδραχμα Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. Μοίμνι ϑιδαν. Μοίᾳ. τὸ 
ἅγ.} δαπδικανιλ σατν ἀγύσυϊο ϑγγ. 

Θεοῖς. λήψη 2} καὶ ληψη ΧΙ. Αταῦ. τ᾿. 2. Οδοσρ. χαὶ ληψε- 
ται ἵν, τό. , Αιαῦ. 3. ὀξόλους τὰ σίκλον] οδολοι του σικλου 

. ἴῃ τέχῖυ, (μὰ τῆᾶγζο Αλλ. οξδολους τὰ σίκλου ρΙΠῚΔ πιᾶπυ, 130. οξολοι 

ι9 σικλος Ἶ], Χ, τό, 18, 28, 29, 30, 32) 52) 45), 575 59, 64, 72) 73» 
77, 82, 1Ιο8, 118, 128, 131. ΑΙά, ΑΙεχ. 1Πἰρή. (δῖ. Νὶς. ὥς ἰη 

σικλὸς 120. ὀδόλοις ὁ σίκλος ΟΟπρ!. οδολοὺς ὁ σίκλος 10, ς3. 
οξολοις του σικλκξ ζ6. οοίο: Μοίμνι ΑΥΔΌ. 1. 2. οδοίος αἱ βείμν 
Ασπ. σἱ. δἰϊχφυς, Απη. Ἑὰ. 
ΧΙ. δώσεις) δώσει τό, ς, 735γ 77, 131. τὸ ἀργ.} 

α Ὅεοτς. τοῖς νἱοῖς] τοὺς υμοὺς (ἢς) τό, 131. κ τοῖς Αγηηεηὶ 

Οὐοάά, ραυςΐ. ΑΥγπι. Εά. τῶν σλεον.----τῶν ὥλεον. ἴῃ σοι. 49] 
α Αἰϊογυῖγα εἰ 4088 ἰἰ5 ἱπϊτεηαζεπξ τού. τῶν σλ.] 4 “ιρεγπιροῦα- 
γέ δῖδν. Μοίη. ἐν αὐτ.}] α 32. 

ΧΕΙΧ. τὰ λύτρ.) α τὰ τςν 18, ςς. Αἰεχ, καὶ τὰ λυτρ. 20. 

τῶν πλέον.) τσαρα ῥτγατηϊϊτιης ΠΥ, 53) ς4,) 74) 76, 84) 129, 134. 
Οοτηρὶ. δῖδν. Μοίᾳ. ἴάδπι γα τς ᾿ῃ οδδγαέζ, πηίηοσε Αἷεχ. - εν 
ἄντοις ς8. ΑἸΔὉ. τ. 2. δῖαν. Μοίᾳ. -- εδάεα οὐπὶ.“,ν Ῥγϑηο ἹΡ΄. 
Ἔ εαάεπι ἱπ οἰλγαδές. γαϊμοσε οὐπὴ Ὲ Ργαιηἶο ΑΙεχ. πλρεῖ εδάδῃ 
ΤΑΔΓΡΟ ῥυῖπηα πηᾶπὰ Αττη. 1. - ἰπ ἴεχῖι βίσγεσε Αταλ. τ... εἰς 

τὴν--ἀργύρ. ἴῃ (0ΠΊ, 50} λα δὲς εἰ 402: 15 ἱπιεασεηῖϊ Αγαῦ. 1. 2. 

εἰς τὴν ἐκλύτρ.] α τὴν ς3. α Οἰπηΐδ ΑΥΔΡ. 3. εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν 
Οας. Νις. 

Ι,.. τῶν πρωτογ.} αὶ 19, 108, 118. τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἴλαβε] 
τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. ἴλαδε ΑΙά. Ὀπιρΐδ ΑτΔῦ. 3. ἔλ. τὸ ἀργ.} 
αΑΥῚΙΣ, γ2. εἰ ργαϊτυπς ΑἸπ). σ. αἰΐφυε. Ατπν, ΕἘά, τὸ ἀἄργ.} 
εἐχρήποϊς τὴν ἐκλύτρωσιν ΑΙΑῸ. 3. χΙλ. τριακ, ἑξηκονταπ.) πεῦε 
χαὶ ἐξηκοντὰ καὶ τριακοσ. καὶ χιλ, ΙΝ, Ν]], τς, τό, 18, 28, 29, 30, 

32) 45, 57» 88, 59) 64) 73» 77») 83, 85, 128) 130, 131. ΑἸά, ΑἰεςΣ. 

ἢἰς ἀϊξιησυυπὶ Αταῦ. 1᾿. 2. 

(αι. Νίς. φέεντε κάι εξηχοντὰ χιλ. τριώκοσ. ς3, 120. π΄ καὶ εἐξηκ. 
χιλ. καὶ τριακοσ. 10, 108. 

Οοπιρί. σίκλους] κΙΠ. 
ΓΑΪΠΟΓῈ ΟῚ κ“Ἡ ΡγΦ πο ΑἸεχ. 

αγιον (ἢ) 131. 
Απη. Ἑά. 

ΠῚ. τῷ λύτρ. τὸ ἀργύριον τὰ λυτρ. ΙΥ͂, ΝἼΙ, 18, 19, 29, 3} 
53) ζ6, ς8, τ9.) 729) 82.) 1οϑ, 118, 128, 129. (οπηρὶ. ΑἸά. Αγαῦ. 1- 

2. 3. ἀργύριον λυτρῶ τό, ς2,) ς7, 73) 77. (αἴ. Νίς. λυτρὰ τὸ ἀβε 

Ὑῦύριον 1211. τῷ Δ. τὸ ἀργυριον ζ4. τὸ ἄργυριον ἴλῆζιπ 39. τὸ 

ἄργυριον τηᾶτρο ὃς, εἴ ργπιᾶ τηδηι 130. τὸ ἀργύριον ἵπ σἸλγαξξ, τη]- 

ΠΟΙ Ὀγβοτηϊς ΑἸεχ.. γέρε ϊοπὶς σαγ αττίσυΐο Αγλῦ. 3. τῶν 
πλεον.} “ἢ ργαπήττυης ΓΝ. ΑἸεχ. ἃ μρῥεγπιπεγαγὶς δῖΆιλν. ΜΟοί. 

διὰ φων. Κυρ.)} , 72. 2εΓ "ιαπήαίωνε Πονπίπὶ ϑαν. οίη. ἠμχια 

φεγόκμηα ]ονπἐπὶ Αττὴ. 1. δ᾽4ι6. Ασπι. Εά, συνέταξε) καὶ συνετ. 

131. “προσέταξε ς8. ενετειλατο ΙΝ ΝΙΙ, ΧΙ, 18, ς3, τό, ς9, 72» 

128, 129, 120. (οπιρὶ. Αἰά. διαν. Μοίᾳ. ὥς πιᾶγρο Χ, 8ὃς. Εεἰρῖς 
Κύρ. τῷ Μωυσ.] αντω ο Κυρ. 72. 

τ. καὶ ἐξηκ. καὶ χιλ. τριαχοσ. τό. 
Ὁ Ρεαιης ΓΝ. μαθές π᾿ οδαγαῶςς 

τὸν ἅγιον) τῶν αγιων ΙΨ. τῶν 
“απδικατγὶλ συλ ἀστίοιϊο Ατγαῦ. 3. Ασπὶ. 1. αἰ αυδ. 

Ι. το. Μωυσ.) Μω σαπὶ ατίίσυϊο Οεόσσ. πὶ Μοΐς Ατῦι. ας 
αἰϊΐαυς. Αἴτη. Εά. ᾿Ααρὼν})] Ἐ 7 γαινεπι ἐἰίμε Οορτις εἰ Αταρϑ 
ἢ (ὐορίο-ΑἸΔὉ. Εά. Ατγδῦ. 23. - ,“ἴκαιγὶ ἐς Οορι. Με. 

ΟὐπΊ αὐςυΐο ΟΟεοῦσ. ἐμ “ἄαγοιο Αγτα, 1. αἰἰΐαυο. Ασηι, Εά, 
γων}] εἰ ἀϊεῖ! Οοοτσ. Αὐτὰ. στ. δἰἴφαθ. Αὐτῷ. Ἐά. 

11. Λαάβδε] Δαξετε ΙΝ. τὸ χεφάλ.}) αοιϑμον γηᾶγρὸ ῥυϊπιᾶ 
ΤῊΔΗ 130. πωριέγμπε στα δου] Οὐδογρ. Αὐιη. 1. αἰΐχυς, Ασηι. 

ἙἘά. Κααϑ.] Οααιῆ, εἰ ἧς {επηροῖ, αυοά ζιβὶοϊας (επγεὶ πορρῇξ, 
Οορῖ. ἰῃ (ὐορῖο- Αγ80. Εα, εἴ ἰπ Μ5. νίων 2] τῶν νιων ς8, 74. 
Απη. 1. αἰϊΐᾳψις. Απη. Ἑά. δήμους] ρορμίωνι 5:αν. Οἶγορ. αὐ- 
τῶν 1] τοό. κατ᾽ οἴκ.] καὶ κατ᾽ οἱκ. ΓΝ, δῖαν. Οἴἶτος. Οεογᾷ. 
εἰ ἐονπος ΑταΌ. 1. 2. 3. 

“σγοπὲ 

λέ- 

11. εἶχ. καὶ π.} π. καὶ εἰκ. ςς. εἴκοσι] εἰκοσαετους τ, 108. 

Οοπρὶ. Αἰεχ. καὶ πέντε] α καὶ τς, 75. κα ὑπυπίφιε ΑΙεχ, 
Αγαῦ. 2. εἰ ἃ φκίπφωμε Αττη. 1. δἰἴχυς. Ατηὶ. Εα. ἕως} χα! εὡως 

Π, ΓΝ, ΝΙ], Χ, 18, ς8, ς9, 74. 84) τού, 128, 134. ἰρί, -Ἐ νιον 

18, 128. -Ἐ Ἰάεπη οὐπὶ δῷς ρυδπλῆο ΓΝ. -Ἐ ἰάδηγ π᾿ σπαγδέϊ. πιϊηογα 

οὐπὶ ἃς Ργεπλ Ποὺ ΑἸεχ. τᾶς] , Ὅεοτγρ, ὁ εἰσπορ.} ὁ εἰσερ» 

χομένος ΓΝ. ο ἐχπορ. ΧΙ, τοό. φμὶ ἱπρυεήϊανμν Ατπν. τ. Αἰ ἰχυ6, 
Αγπι. Βα. λειτουργεῖν} κα αἷς ς-6, «ἠ ἐἱμνφίανι Αττα, 1. αἰίαυς, 

Απῇ. ἘΔ. στοιῆσ.] ποιησει 10, 1οβ. τάντα͵} “μ Ῥγαθυγτυις 
ΙΝ, Αἴεχ. τα. τὰ ἔργα) ἰν ὕππι. ἤηρυ]ατῖ ἐχρυίπνιπι Απη. 1. 
αἴας. Ατπτῃ. Βά. ἐν τῇ σκ.} κα ἐν 52. τῆς σκηνῆς ΧΙ; 18, ς3, 

ςό, 128, 129. ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. Οεοῦρ. ἤς πηᾶῦρο ῥυϊπιᾷ πᾶ 110, 

τῇ μαρτ.] -- αγια τῶν ἀγιων ςς. Ὑὶάς δὰ ἤπεπι ςοπηηγαῖίβ ἐειεητ5, 
ἢ ἢἰς λειτουργεῖν ζό. - ἰάεπι εχ τερεῖίο (Ης) ς3. 

ΙΝ. Καὶ) μά ϑ8ϊαν. Οἷἶτορ.. 4, Αγδὺς ἰπ Οορίο- Ατδρ. Ἑά. 
ταῦτα τὰ ἔργα) τανταὰ τὰ ονοματα ΙΝ. ἦρε ὲ ορκε Ατγπγ. τ. δ᾽ ιις. 

Ατπι. Εὰ. Καὰϑ) Ἡ ἐκ μέσου υιων Λευι καῖα δημοὺυς αὐτῶν κατ᾽ 
οἰκους πατρίων αὐυτὼν Χ, τς, 18, 32, ς2, 50, 77. 82, 83, 8ς, 128, 130, 

111. 1ζ0΄. Οδλῖ. Νῖς. δ᾽αν. Μοίᾳ, -Ἐ εαβάςπι τ Ὑ ἰπ οδγαξι. 
τλϊποῖς Δίεχ. -Ἐ οδάςηι, εἰ αυοὰ Λεύει μαδεδης ΙΝ Ἢ,}1ό, 48, 10, 

ςς) 57), 64, 73. Αἰά. Αἴπι. 1. Ἐ οράσπι, πἰῇ φυοὰ τῶν νέων Παρεᾶϊ, 

Κ ης ρω.- ἂ φὸ ς »᾿ Κ Σϑ 9 βΦ φὸ 7 : Ω 

κί ταὐτὰ τὰ ἐργᾷ τῶν υἱῶν Ἀαχαν ἐν τῇ σχήνη τὰ μαρτυριδ' ΑΥΤΟΝ 4: 



ΑΡΙΘΜ ο 
ΚΕΦΟΙΝ. 

ς. 

6. 

7. 

“2 ἐ »Ὅ» 

τῶν αγίων. 

Τ. 

Καὶ εἰσελεύσεται ᾿Ααρὼν χαὶ υἱοὶ αὐτᾶ, ὅταν ἐξαίρη ἡ πταρεμξολὴ, χαὶ χαϑελδσι 
ὰ ΄ ρὋ . ἴω 

τὸ καταπέτασμα τὸ συσκιάζον, χαὶ χαταχαλύψουσιν ἐν αὐτῷ τὴν χιξωτὸν τῇ μαρτυρία. Καὶ 

ἐπιϑήσεσιν ἐπ αὐτὸ “χαταχάλυμμα ϑέρμα ὑαχίνϑινον, χαὶ ἜΣ αὐτὴν ἱμάτιον Ὅλον 

ὑαχίνϑινον ἄγωσεν, χαὶ διεμδαλδσι τὰς ἀναφορεῖς. Καὶ ἐπὶ τὴν τράπεζαν. ΤῊν τροχειμένην ἐπι- 

δαλδσιν ἐπ᾿ αὐτὴν ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον, χαὶ τὰ τρυδλία, χαὶ τὰς ϑυΐῖσχας, χαὶ τοὺς χυάϑους, 
Ν, Ν φ. 3 ρ Ν εν᾿ τς ἃ » 23 3. “Ὁ » 

χαὶ τὰ σπονδεῖα ἐν οἷς σπένδει, χαὶ οἱ ἄρτοι οἱ διαπαντὸς ἐπ᾿ αὐτῆς ἔσονται. Καὶ ἐπιξαλδσιν 
5 »  ϑ)ὲἣἂἃἥΦδπ6"Ν ς Ὰ4 ’ ν) ’ »Ν"Ἑ ’ ΄ ε ΄ Ν 

ἐπ᾿ αὐτὴν ἱμάτιον χόχχινον, καὶ χαλύψουσιν αὐτὴν χαλύμματι δερματίνῳ ὑαχινϑίνῳ, χαὶ διεμξα- 
λξσι δ αὐτῆς τὰς ἀναφορεῖς. Καὶ λήψονται ἱμάτιόν ὑαχίνϑινον, χαὶ χαλύψεσι τὴν λυχνίαν 

τὴν φωτίζουσαν, χαὶ τοὺς λύχγες αὐτῆς, χαὶ τὰς λαδίδας αὐτῆς, χαὶ τὰς ἐπαρυςρίδας αὐτῆς, 
᾿. ΄΄ Ὰ, ϑ ἐδῶρ φ. 5» ’ φο 9 3 ρμο 

χαὶ ππάντα τὰ ἀγγεῖα τῇ ἐλαία οἷς λειτουργᾶσιν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ἐμδαλδσιν αὐτὴν, χαὶ πάντα 
᾿ ͵ 3 “ὦ 2 ΄ ’ ε ΄ ι ..» ΄ ϑν.. »» 9 ΄ Ν 

τὰ σχεύη αὐτῆς, εἰς χάλομμα δερμάτινον ὑαχίνϑινον, χαὶ ἐπιϑήσεσιν αὐτὴν ἐπ᾿ ἀναφορέων. Καὶ 
»"ἷΠ ΛΟ Ν, ΄φ Ν, ΄Ψ ἐς [4 ς 4 ε ΄ Ν ΄ Σ)-.Ν ’' 

ἐπὶ τὸ ϑυσιαφήριον τὸ χρυσδᾶν ἐπιχαλύψουσιν ἱμάτιον ὑαχίνϑινον, χαὶ χαλύψεσιν αὐτὸ χαλύμ- 

29. Ἔ ολάςπι, ἰῇ ηὐοὰ , αὐτῶν υἱἷς, ΧΙΎ. Ατηι. 4, -Ἐ εολάειη 

ἐυι “Ὑ, μι τ ο ΓΝ. -Ἐ εχ πεήϊο δλίφσενε ἱ,ενὶ εἰ σε πἴοιποι αν] 4- 

γπν οὐ Ν ΑΥΔΌ. 1. -Ἐ εδόετη, οἷ φυοΐ, ε’, (ορῖυς ἴῃ Οορῖο- ΑΔ. 
ἘΔ. πὶ ποῦ. Λ]ισσυι 1,ενὶ μαῖα βορυΐο! ὀονμνε εἰ αἴοπιο! ἔργα πε 

Ατῶῦ. :. 2. - εδόεπι, πὲ φυοὰ ε᾽ ἡκαια αἴοπιοι ὨΔΌεδῖ, δῖαν. Οὔγοσ. 

7) σεῖ, (οὦ ρυπέλϊε ἤιρεα ποϊχτυγ, υἱ τερυάϊεπάυπ)ν, (πὰ πἰ}}} Πιρτγὰ- 
(ςρευπν, Αἰτη. ᾿. τοῦ μαρτ.} α 19» 118. α«,ἢᾶς οὑπὶ [π4. ἴπ 
ςοπηπιδῖε τοϑ. ἅγιον] αγια ς4. 74.) 75» γὅ, τού, 134. Ατηι. 1. 
εἷθηυς. Απι. Ἐά. τὰ ἅγια νἱάεῖυγ ἰπδιιαγτε Οντ. ΑἹ. ’ὰ αι. Νὶς. 
δὸ Ι. 

ν. Καὶ 1 , Θεοῖς. εἰσιλιύσετ.Ἶ εἰσελιυσοντ. ΨΠ], Χ, τς, 

16, 18, 29, 532» Ἢ ςς, 66, ς8, ςο, ὅς, 73, 77, 8:, τοβ, 118, 118, 
120, 130, 111. ΑΙά. Αἰεχ. 10. Ολι. Νὶς. ἐπργειδίαπιαγ ϑίλν. 
ν02}} ον νιοι Ν᾿, Χ, τό, 18,29, 32. ς ς») ς8, το, 74, τού, 134. Οοπρὶ. 
ΛΙςχ. Πρῖς (ας. Νὶς. Ασππ. «τ. δἱΐφυς. Αστ. Ἑάὰ. ἰξαίρη} εξ- 
αιϑει ἧς. ξαξη τό, 19, 32, ς7, 73» 82, 1τοϑ, 118, 111. Οὐπηρὶ. 

(κι. Νίς. ἐξαρει 7). καϑιλοῦσι) εχρηπηϊ καϑίλωσι δίαν. ΟΥ- 
ἴγον. συσκιάζον) σκιαζον 18, 10, ὃς, 130. 59 παραταυγαμῷᾷ 

Τρ το ῬΕΙ ΠΙᾺ τηληι} 1310. δἴσυς ἢδες ἐχρη πες ἰη ἰεχῖι! Αὐπι. 1. τοὺ 
παραταννσμου τᾶτρο ὃς. κατακαλύψ.} καϊαληψουσιν ς3. κα]α- 
λείψουσιν (αἴ. Νίς. φόιεχζαιν, δῖαν. ΟΠτορ. κιζωτὸν] σκηνὴν 1ΠΠ, 

ΧΙ͂, τό, 18, ς2,) ς7, 73ν 76, 77», 83γ) 131. κιδωτὸν ἴῃ Ἑἰλταόξ, πιίποτε 
ΛΙεχ. 

ΝΙ. ἐπιϑῆσ.Ἷ οὐνεχαν! δῖνν. Οἤτςορ. 
ς9, 1ού, 111. (ας, ΝΊς. καταχάλυμμα) α 19, 1ο8. 118, 130. 
τα καταχαλυμμα ([ς) ςς. τα χατακαλυμματὰ 131. τὰ καλυμ- 
ματα τό, ς2, ς7ν, 73» 77. Οδῖ. Νὶς. φελονεῖνς δῖαν. ϑίρμα) 
διρματινον 3. τό, 129. (οπηρί. οογίσεθο ϑἷλν. ὐακιν9. 19} 

ἱ ηβοπς Αταῦ. 1. ἀγαεσίμδίνο δῖαν. ἐπιδαλ.} ἐν )ϊείαπι ϑἰἷδν. 

Οἥτορ. ἱπ᾿ αὐτὴν] α ς8ὁ. “ ριχσπιπυπι ΓΨν΄. Αἰεχ. ἐπ᾿ αὐῇον 

5ς. ἐπ᾿ αντο 10. ὅλον] α 108. ὑακίνϑιν. 2] πορφυρων ς 3. 
υαχικϑίνου 10. ἄνωθεν) α 19. α δίς Ατῶῦ. 3. διιμξαλ.] 
διιμξαλλουσι γ4ᾳ. διαδαλυσε το, τοβ, 118. μεγί π)ϊείαπι δῖαν, Οἵ. 
ἴγοῦ. Ἔκ 6 (ορι. ὥναφορ.) - ἀντῆς ΙΝ, ς3, ςό, 129. 

Οοπιρί. -Ἐ ἰάσπι ἰῃ ςἰιατβέϊ. πιίμοτε Αἰεχ -Ἔ τγα πα Αγαῦ. ι. 2. 
Ἀπεὺς 'π (ορίο- Ασα. ΕἘὰά. -Ἐ δα: ρὲγ ἡ ίανε ταῦ. 3. 

Χ11. Καὶ 15], 118. Θεοῖς. πη. 1. Μά δ8,αν. Οὔτορ. προ- 

κεμ.} προσκειμ. ΧΙ. ἐπιξαλ.] καὶ ἐπιξαλ. τού, τοϑ, 118. ἰπ)ὶ- 
εἰσν! δίαν. Οὗτος. ἐπ᾿ αὐτὴν] “ν ρεσηντυπο ΓΝ. ΑἸοχ. α Αγδὺβ 
ἴω Οορίο-Αταῦ. ΕΔ. Απῃ. :. δΐψυς. Απῃ. Ἐά. ἱμάτ. ὁλοπ.] 
ὁλοπ. ἱματ΄ (4. 75. ὁλοπόρφ.} ολοπορφυρουν 57. ολον πορφυβὼν 
16, 3257 73ν 77. 131. (δι. Νὶς. πορφυρεν ολον 74) 76, 84, τού, 134. 

πορφυρὲν ἱδηῖυπι 109 30, τοϑ, 118. (οπιρὶ. τοὶ τρυξλ.}, τὰ 
ι8. δωσασιν ἐπ᾿ αντὴῆς Ργαπητυηῖ ςΒ. Αταῦ. 1. 2. οδέάεπι (Ὁ Ἂὦ 
μιξιυνπῖς ΓΝ. εθάετῃ (Ὁ δὰ 'π οδιαγαθι. πιίμογε ργαπιτος ΑἸοχ. 
Ἔ και τὰ πιξινα ς8. ἐν οἷς σπ.)} , Ὅορι. σπένδει.) σπιν- 
διεὶς (ῃς) ς3. σπινδες τό, τι29. σπίνδουσι Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖς ῥγίπιδ, 
4ςς. δἷαν. Απτὶ.. 1. δἴφις. ἄπο. ἘΔ, -Ἐ εν αὐτοῖς 32, ς4) 74, 
᾿ς, γό, 84, τού, 134. οὗ 25} ἐνωπιον 74) γ6, 84, τού, 114. 

νο φν 1] 

ἐπ᾿ αὐτὸ «π᾿ ἀντὼ τό, 

α Οορι. δι.ν. Μοίᾳᾷ. ἐπ᾽ αὐτῆς] ἐν αὐτὴ ).. ἴσονται]) ἐσωνται 
130. 

ΨΠΠ. ἐπιξαλ.} ἐπηίείαπι 8ῖδν. Οἴτογ. ἐπ᾿ αὐτὴν) ἐπ᾿ αντὴ 

ξ4. χόχχιν.) - διαφορον εὐτὴ ἃς ῥργαβιηῇο ΓΝ. - ἰάετη (Ὁ Ἀ᾿ 

ἰη οδλγδές, πίθοις Αἰεχ. - δίφρον (ἄς, Ἰεζ. ἔοτῖς δίφορον, γε] ἰοτῖς 

ρωγρωγεμδι ζοζείπεα ( ορῖ. -Ἐ οοἱογσίμνι ΑΘ, 
1... καὶ καλυψ.] και χατακαλυψ. ΧΙ. ακαὶ ΙΝ. 
ϑίαν. Οἤτος. δερμ. ὑχκ.] ὑχκ. δερμ. σαι. Νὶς. 

δέρματι 7, 118. διεμδαλ.Ἶ διαξαλλεσι (ς) ςο. ἐμθάλεσι 29, 
ς3, τό, )ς. (ὐοπιρί. μεγίη)είακ δῖαν. Οὗτος. δι᾿ αὖτ. τ. ἀναφ.] 

τ αὐχῷ. δι᾽ αὖτ. ς8, ςο. δι αὐτὴ.) ΑἿΝ, ΝΠ, Χ, ες, τό, 18, 

19, 38, 20, 30, 32) 52, ζζ) 57) 04. 73ν 77» ὃ: 108, 118, 128, 110, 
131. Ο(οηνρί. Αἰά. Αἷεχ. 1... Ολτ. Νις. δίαν. ἐκ 6 Αὐτὸς ἴῃ 
Οορίο- ταν. Ἑά. ἄνα.) - αὐτῆς ἸΝΨῚ], Χ, τς, τό, 18, 10, 

28, 20, 30) ςς, 57. ὅμ 73, 77» 85. 118, 128, 130). 131. ΟὐΟπΙΡΙ, 
ΑΙά4. Αἰεχ. (δι. Νὶς. δῖλν. Οὔτγοργ. 

ΙΧ. Καὶ . , Οορι. ληψ.] ἐαρίαπέ δίαν. 

αἴρῖ. χαὶ καλύψ.} καὶ κατακαλυψ. ΧΙ, 

Οὐρίο-ΑΓὉ. 4, οὧ ραν δῖαν. Οἰξγος. τὴν φωτί.) τὰ φωτος 
19, 1οϑ, τι8. λύχνους δνο λυχν. Χ, ς4, "ς. 1ιἰρῦ, Οεο 
Ατττν τ. αἴμηις. Ἀπῃ.- ( τινα μὲν τῶν αντιγραφων κτ ηλ ρθε: 
ἐχαν τοὺς λυχνους, μὴ το γα μενον τοῦ δυο, τηᾶγρο Χ,, εἴ ρτὶπγδ πηᾶπα 
130. 1ἰρῦ αὐτῆς τ" τ- αὐτῆς 25] α ροϊεπιιπι εἴ 40α" [ἰ5 Ἰηίογ- 
͵Άοεηῖ 9. λαξίϑδας} ἱπαρυρρίϑδας (οτηρ. αὐτῆς 2 --αὐτῆς 3} 
α δοῆτγεπι. εἴ 4ιυ-- ἢ]5 ἰηϊεηαςεηῖς ΑΓΑΌ. 3. ἐπχρυςρίδ.) λαξίδας 

μοϊίυς διαφορον) ΧΙ, 
εἰ Τέεραη" 

διοματίν.) 

νακινϑ.] 
4 Ἢ 

α Χαι (ορῖυβ ἴα 

Οοπιρί. “ἀμγίδωία Οορ. αὐτῆς 39] α Οορ. παντα) α Οορι. 
Αταῦ. 2. ἀγγεϊα)} αγια (4, 6, 71, 74) 76, τού, 134. “Ἐ εὐὰ 
η Ταπιϊπΐηο Οεογρ. ἐλαίου) Ἐ αντης ΙΝ, ΝΠ, Χ, τς, τό, 18, 

19, 28, 20, 30, 32, 52, ς3γ 5» 66, 57» 58, ς9, 6... 73ν 8ς, 108, τ18, 
128, 120, 130, 111. (οηνρί. Αἰά. Αἴεχ. ἱρύ, δι. Νὶς. Αγαδ. 1. ἃ. 

οἷς] ἐν οἷς 54, 74ν 76, 8.» τοῦ, 134. οσοις 1Ψ, ΝΤΙ, 159) 16, 28, 20, 

32) 2) ξῷ) 57), 58, ὅφ, 73) 77, 8ς) 128, 120, 131. (δι. Νὶς. ϑ8ἰαν. 

Οἶτος. νοῦν. ἧς πιᾶγσο Χ. 1ρί. οσοι 11], 18,30, 59. οσα 10, 
1οϑ8, 118. (ὐοιηρ!. κα ς3, ζ6ό. ὅσοις Αἰά, εἴ ἢς ἴῃ ομαγαᾶ, πιΐποτε 
ΑΙοχ. λειτουργοῦσιν} λειτουργήσουσιν (οπιρ. αὐτὴν, ςβ, 
129. ἢ ἰάεπι ἴῃ ςβλγδέξ. πιίθοῦς Αἰεχ. -Ἑ αὐτὴν ς2,) .-6. ἐν αὐ- 
τοῖς] α ἐν 11, 82. κα υἱγυπιᾳὺς ς 3, τό, 129. εοῖς. Ἀπ. τ. αἱϊὶ- 
ᾳφυς. Ατπι. Εα. 

Χ. ἰἱμᾷαλ.] ἐπλίείαπι δῖαν. Οἴγοσ. 
δερμάτιν.Ἶ διρματιον )ς. 

[4 

πανταὶ ταυτὰ το, τοβ. 
ὑακιν9..)] α 49. ἐπιϑυσ.} ἱσιροηαηὶ 

δίαν. Οἷτορ. αὐτὴν 25] α 32, ς8, 9. “Ὁ ῥγαπιίπυηι [Δ΄ ΑἸοχ. 
ἐπ᾿ αὐτὴν 84. αὐτο τό, ς7, 73», 77. (ἀἴ, Νὶς. Ἐ δογραμέζε ἐαρε 
Ο(ορι. ᾿ 

ΧΙ. Καὶ 15] κά 9ϊλν. Οἷἶγοσ. α Οογῃ. ἐπὶ] α Αγπ). ἢ 

αἰΐαᾳις. Απη. Εἀὰ. τὸ χρυσ.) καὶ τὸ χρυσ. ς8. εἰ ὥς, (εὰ καὶ 
ἀείετυ πὶ νἹάεῖυγ, ς9. ἐπικαλύψ.} ἐπιϑησουσιν ΧΙ, το, 29, 32, τό, 

1οϑ, 118, 129. (σπιρὶ. ΑΙ4., ορῖ. ἐγιροναπὶ 8ῖαν. Μοίᾳ. ἐπιϑη- 
σουσιν ἐπ᾿ αὐτὴν ς3. οὐϊεραπὶ δ51ν. Οἶτορ. ἱματ. ὑακ.} υοὔί- 
"ἔν! ἠγαολλίπο Αττα. τ. αἰἰϊαυς. Ατπὶ. Εά. αὐακίνϑ. 8ιαν. Οἶος. 
Οεοτρ. καλύψ.] ἐπικχλυψ. ΝἼΠ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 28, 29, 30, 

33) 53» 58) 56, 7, ς8, (9, 64, 73, 77) 85, τοβ, 118, 128, 149, 130, 
131. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 1ἰρί. Αὐξ. “χανε δῖαν. Οἷἶτοσς. ἐπ)ϊεὶ- 
απ Ἄπῃ. 1. αἰϊΐαυς. Αγπὶ. Εά. αὐτὸ] αὐτὼ 131. Λιρεγ ἐμά 
Αγαῦβ ἰῃ (ορῖο-Αταῦ. Ἑά. Απηῃ. σ. αἰϊϊφιις Απτη. Ἑά. καλύμ- 

ματι) , 19, 1οϑ, 118. καϊακαλυμματι τς. ορεγεμίᾳ Ἀττηεηὶ Οσδα, 
αἰϊᾳφυΐ. Αττῃ. Ἑά. δεέρμ. ὑακ.} δέρματι νακ. το, 59, 75, 1οβ, 118. 
εογίσεεα ἀγαεικιλίπα Αἰτηεπὶ ( οὐά. αἰαυϊ. Ατ. Ἐά. διεμξαλ.] 
ἐμξαλουσι ΝἾἼΙ, ΧΙ, 18,.γ4. γ6, 77, 84, τού, 130, 134. ἐπ ίολαηε 

δϑίλν. Οἴτος. -Ἔ ἐπ ἡ ο Αγαῦ, τ. 2. ϑῖλν. Οἶτος. αὐτὰ} αντὴς 



ΑΡΙῚ 

ματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ, χαὶ διεμξαλᾶσι, τὸς ἀναφορεῖς αὐτξ. 

ΘΜ Ο Ι. 

ΚΕΦ, ᾿ν, 

τὰ λειτεργιχὰ ὅσα λειτεργᾶσιν ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς ἁγίοις" χαὶ ἐμξαλδσιν εἰς ἱμάτιον ὑακίνθινον, ὦ 

χαὶ χαλύψεσιν αὐτὰ ταλύμμαῖι δερματίνῳ ὑακινϑίνῳ, χαὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀγαφορεῖς. Καὶ τὸν 

χκαλυπΊηρα ἐπιϑήσει ἐπὶ τὸ μάλ τ: χαὶ ἐπιχαλύψεσιν ἐπ᾿ αὐτὸ ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον. Καὶ 

ἐπιϑήσουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα τὰ σχεύη ὅσοις λειτουργᾶσιν ἐπ᾿ αὐτῷ ἐν αὐτοῖς; χαὶ τ πουρεῖα, 
χαὶ τὰς χρεάγρας, καὶ τὰς φιάλας, χαὶ τὸν χαλυπηρα, καὶ φάγτα τὰ σκεύη τοὺ ϑυσιαρηρίου 
χαὶ ἐπιξαλοῦσιν ἐπ᾿ αὐτὸ χάλυμμα ϑερμάτινον ὑαχίνϑινον, χαὶ διεμδαλᾶφι τοὺς ἄγαφορεῖς αὐτϑ' 
χαὶ λήψονται ἱμάτιον πορφυρᾶν, καὶ συγχαλύψεσι τὸν λουτῆρα χοὶ τὴν. βάςιν αὐτϑ, χαὶ ἐμδα- 

λοῦσιν αὐτὸ εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνψινον, χαὶ ἐπιϑήσεσιν ἐ ἐπὶ ἀναφορεῖς." ̓ Καὶ συγτελξ- 

σουσιν ᾿Ααρῶν χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ χαλύπ]οντες τὰ ἅγιᾷ, 
ΤἘΧῪΣ: 

Καὶ λήψοῦιαι πάν]α τὰ σχεύη 12, 

13, 

4, 

΄ ον Ε ’ : Ν Η ρ 4 ’; ΣΑΣ 

ἀίρειν τὴν “σψαρεμθολῆν" χαι μετὰ ταῦυτὰ εἰσελευσονταᾶι υἱοὶ ὶ Καὰ αἴρειν, χαὶ τ Κτὰ ἡρήξαι τῶν 
ε ’ Φ᾽ Νν 3 ͵; ἰωά 9.» ε εΝ Ν 3 ΦΣ ᾿ϑῳ ἰδ ’ 

αἀγίων, ἵνα μὴ ἀποϑσάνωσι'" ταῦτα ἄρδσιν οἱ υἱοὶ Κααᾷν ἐν τῇ σχηνῃ τον μᾶρτυρι8. ᾿Επίφχοπος 
7 ς ἰων ς ᾽7ὔ 3, βῷιῷ ᾿ ον Ἀν " ; ’ ε 

Ἐλεάζαρ υἱὸς ᾿Ααρὼν τῇ ἱερέως, τὸ ἔλαιον τ φωτὸς, χαὶ τὸ ϑυμίαμα τῆς συνθέσεως, χαὶ ἡ 

ϑυσία ἡ χαϑ' ἡμέραν, καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, ἡ ἐπισχοπὴ ὅλης τῆς σχηνῆς, χαὶ ὅσα ἐςὶν ἐγ 

ξ:. ,,39. δἜχρηηνϊ αὐτε αὐτῇ Ατδῦβ ἴῃ Οορίο- Ατ20. ἘΔ. εἰμ ρεγ 
ἐμά Αταὺ. 3. 

ΧΙῚ. ληήψ.} εαρίαμε ϑῖαν. ὅσα) εἰς α ΔΊ]. οσους 32. 
ἦπ φμοίςερφηξ ΟἿαν. ὕεοῦν. Απῃῇ. 1. δἰϊαυθ. Αστη. Ἐά. -Ἑ ἂν 82. 

λειτουργεσιν) λειτουργήσουσιν ΙΝ, ς3,) τό. (ὐοῃμ)ρῖ. Ατη,. 1. αἰήᾳιε. 

Αγπν. Ἑά. ἐν αὐτοῖς] λα δ8[αν. Οἴἶτγοσ. (εογρ. Αστω. 1. δ]ιῖαιε. 
Ατη. Ἑά. ἐν τοῖς ἀγίοις) ἐν τῶ ἀγιω ΧΙ. ,, ἐν ΑταΌ. 1. 2. 

καὶ ἐμδ.--ὐακ.Ἶ α Βαοο εἴ 488 115 Ἰηϊεηαςεηΐ ς4. ἐμξαλ.] ἐπ- 
ἐϊείαπε ϑῖλν. Οἷἶτορ. - ἐ α Ατὰῦ. 1. 2. 3. Οερῦρ. Ἔ ἐπ ἐμά 
Απη. 1. εἰς α το, 58, τοϑ, 118. Απη. 1 ἱμάτ. ὑακ.] 
«οὔιριεπία ἠγαείμιἠίπα Αὐτὴ. 1. αἰχυς, Ατπ. Εά, καλύψουσ. ἢ 

κατακαλυψουσ. ζ4.» 74) 73» 845 τού, 134. ἡεραπὶ ϑἷαν. αὐτὰ) 
α 1οϑ, 118. καλύμματι) καλυμμα τπιεηάοίε ς9. καλ. δερμ. 
ὑακ.Ἶ ἴῃ πυηλ. Ρἰυγα!! ἐχργίπης Οθογε. δερματίνῳ] δερματι 5, 
1ο8. Αἰεχ. δέρματι δερμᾶτι τι8. ἐπιϑησ.} ἱπιροιαπέ δῖαν. 
Θεοῦ. -Ἐ 4 Ατὰρ. 1. 2. -Ἐ ἠἰκα Ατδῦ. 3 ἄναφ.) -Ἐ και 
ἐκσποδιασουσιν τὸ ϑυσιαςήριον τξ. 

ΧΙΠΠ]Ι. τὸν καλυπῆ. ἐπιϑ.] ἐπιϑ.. τὸν καλυπῆ. ΑἸεχ. ἐπιϑήσει] 
ἐπιϑησεις ΙΝ, 18, ζ9, 128. Αἰεχ. επιϑησουσιν τό, 32) ς2, ζ4,) 73, 
γ4,. 7ζ) γ6, 77, 845 τού, 131») 134.- ΟοἸηρὶ. Πἰρί, (αι. Νις. Ογτ. 
ΑΙ. ἵν Ραγῖα ρηπια, 4ςς. Αταῖ. σ᾿ 2. 3. Αγδὺς ἱπ Οορίο-Ατὰρ. Ἐα. 

ϑίαν. Οἴἶζορ. δι. τ. αἰΐᾳφυθ. Απῃ. Ἑά. ἔς πιᾶγρὸ Χ, 8ς. ἐμρο- 
παπὶ ϑἷαν. Μοίᾳ. ἐπιροπα! (ὕθοτρ. τὸ ϑυσιας.} α τὸ Βς. -Ἐ τὸ 
χαλκχκουν τς. ἐπικαλυψ.] κατακαλυψ. ς4, 74» 75ν 84) τοό. επι- 

ϑησουσιν 19) 292. ὥς ΠΠΔΓΡΟ ῬΓΠ)Δ τΤηᾶπιὶ 130. οδιεγαμ Οερζγρ. 
ἐπ᾿ αὐτὸ] ἐπ᾿ αντὸον το, 1τοϑ, 118. α ἐπ᾽ ϑίαν. Αττῃ. 1. δ᾽ϊἴᾳια. 
Ατπι. Εά. ἱμάτ. ὁλοπόρφ.} ἱματ. ολον πορῷυρουν 32. νομίπιοπίο 
Φ»ΜΙΡΥΡΕΓο δίδν. ΑΥ̓σΊ. τ. 4.Π1χυ6. ἄγη). Εά. 

ΧΙΝ. ἐπιϑήσουσ. 19] ἐπιςασουσιν (ἢ) πιᾶγρο ῥΓίπηλ πηδηι 130. 
ἐριβοπαμ δῖαν. Μοίᾳ. ἐπ᾿ αὐτὸ 12] ἐπ᾿ ἀντω 32, τοϑ. Οαϊ. Νῖς, 

ἐΠ]Π} ταπῖατν Οογρ. πάντα 1) α Αππι. 1. αἰΐᾳφις. Ασπὶι. Ἑα. 
τὰ σκεύη 15] τὰ 19. -Ἐ αντου ΙΝ, ΝἼ], Χ, ΧΙ, τς, τό, τ8, το, 

28, 20, 32) 52) 53) 56) ς7» 58, 9, 64, 73, ὃς, τοϑ, 118, 128, 129, 
130, 131. (ομρὶ. Αἰά. Αἰεχ. 1ρί, (δῖ. Νῖο. Αὐρ. Αγδῦ. 1. 2. 
δίἷαν. ὅσοις} ἐν οἐἰς Ἴ], ς3» 54) 56, 74) 74. 76, 84, τού, 129, 

134. ΟΟΠΊΡΙ. οσοι 11], 19, 52) 575) 39. 23ν 131. σᾶ τό, 77. 
ὅσοις ἴῃ οἰαταές, τηΐποτε ΑἸεχ. λειτουργδσ.} λειτουργήσουσ. 
(ουρὶ. ἐπ᾿ αὐτῷ ἐπ᾿ αὐτο ΧΙ, 74» 84, τού, 134. αντον 10, 

108, 118, επ᾿ αὐτῶν ς45.7.ς. ΑΙΠΝΙΙ,, Χ, τς τό, 1:8, 28, 29, 

30) 32) 52) 537) 55) δ6, ς7») 58, 59) 64» 73, 77» 83. 128, 129, 131. 
Οοπρὶ. ΑἸά, 1Τἡρῆ, (δῖ. Νίς. Αυρ. Αταῦ. 3. δίδν. ΟΙορ. δᾶ- 

Ὀδῖ ἴῃ ομαγαῶ, πιοσε ΑἸεχ. ἐπ᾿ αὐτ. ἐν αὖὐτ.} ἐν αυτ. ἐπ᾿ αυτ. 
54» 74; 75: 84, τού, 134. καὶ τὰ πυρ.}] αὶ καὶ Ατὰρ. 1. 2. 

καὶ τὰς κρεάγρ.) κκαὶ τοό. καὶ τὰς φιαλ.) κα καὶ τοό. καὶ τὸν 
καλυπ].} καὶ τὸν λουτήρα τό, 129. καὶ λουτηρα ς3. κα Ομῃιηΐᾶ 
Οοπηρὶ. κκαὶ τού. εἰ ορενεμία Ατηι. 1. αἰΐφις. Αγπι. 4, ἐπι- 
δαλδσ.}] ἐπιξαλλουσ. ΧΙ. ἐπγίείαπι δῖαν. Οὗἶτορ. Οεοτγρ. ἐπ᾽ 

αὐτὸ 2] ἐπ᾿ αὐτω τό, 131. κα Αγαῦς ἰπ. Οορίο- ΑτοΡ. Εά. χκαλ. 
δερμ. 15} δέρμ. καλ. ς3. δερμάτιν. ϊ “τ ϑερμάτιν. 2] α ροῆτεπ. 
εἴ φυα διῖς ἱπίετίαςεης ς 3. ὑακίνᾷ. 13} υακινϑινω 7ς. διεμ.- 
δαλ.] ἐμδαλουσ; 9. ΑΙεχ. ρεγίηοίαπε δῖαν, Οἴἶχος. “Ἔκ κά 

δῖαν. 

εἰ (απδαατίὶ σάτα ἀγουϊο ΑΥΔΡ. 3. 

-»" 

αὐτοῦ 1] αὐτῆς 30. ἐπ᾿ αὐτὰ ξ4, 
7)ζ. αἷῃ τεσχῦι, 1οἀ Παθεῖ πιάγρο, 44: α Ἄγ. 1. δΠΠἴαυε. Απῃ. Εαὰ. 

Ἔ πὶ ἡ Αταθ. τ. 2. 3. καὶ λήψ. οὐ). 4.} Ὑ» Βυδιηϊϊζαης 
ογηΐδι5 ΓΝ. Αἱεχ. κα οπιηΐα ς8. Οὐαὶ. λήψονται) σαρέᾳκπε 

οἷαν. καὶ συγκαλύψ. 7 και καϊχκαλὺ Ψ. 412. καὶ συγχατᾳκαλύψ, 

ΑΙά. α καὶ ΙΝ. Οορι. Μ5. (ορῖυβ ἰῃ Οορίο- Αγὰθ. Ἐα, - ξραίζααδι 
δίαν. τὴν βασιν] ἰπ παπ|. ρίυγαὶ! ἐχρήπνιης Αστηθηὶ Οοὐά. Δ] υ, 
Απη. Ἑαὰ. ἐμξαλ.} ἐπγίείαιε δῖαν. Οἰἶζορ. αὐτ. εἰς χαλ. 

δερμ.. ὕακ. καὶ ἐπι3.} λα 19, τοϑ, 118. αὐτὸ 39] αὐτὸν τς. αὐῇα 

ἵν, Χ, 28, 29, 30, 32, 52, 54) ς(ν τό, ς7) 48, 49, 64, 73» 74) 75» 
)6, 779 82, 84, ὃς, τού, 129, 131, 134. ΑΙά. Αἰεχ. 1ἱρί. (αι. Νῖς. 

υαρεν ἐἠϊμά Αταν. 1. αἰϊαιθ. Ασιῃ. Ἐά, δερματιν. 25] δερμιαῖιον 

75. «ογίκπι. Ἄττα. τ. αἰίφια. Δτῃ. Εά. ἐπιϑήσ. υἱς.}] ἐσιβοπαπὶ 

ἄναφορ.] αὐτϊςυΐαπι ργαπιτταας Ασπη. 1. αἰΐφις, Απῷ. Ἐα. 
ΧΨ. συντελέσ.) α Αγαῦ. 3. ἐπὶ εοηεοον πε δῖαν. Οἷἶτορ. αἱ 

υἱο}] α οἱ 75». 129. Οοηρὶ. ΑΙ). 1- μν Ἄται. ἙΕά. καλύπ- 

τοντ.} καλυπῆειν 29. Αταῦ. 3. Απῇ. 1. αἰἴφυε. Ατι. Εα. τὰ 
ἄγ. τ'--τὰ ἄγ. 25] κα ἀἸἰτϊεπιτᾶ εἴ ας 115 Ἰητεαοεηξ 18, Ατδῦ. 2. 2. 

Ατγηλ. 1. 4] }|ατε. Αγσπι, Ἐά. 

Οορῖι5 ἴῃ Οορίο-Αταῦ. Εά. ἅγια 195] -Ἐ των αγίων ᾽ς. τὰ 
ἄγ. 25] μιπῶμανϊ οὐπὶ ἀπτίσυϊο Ατὐπι. σ. αἰ ἴφυς. Ατγη). Ἐά, παρε 

ἐμδ.--- ο͵ὄποϑαν.] απ ἴεχῖαι ροϊτεπηιπὶ εἴ 4υ: Ηἰδβ ἱπτξει]δοεηῖ, [δὰ μδθεῖ 
τηλγσο, 64. καὶ μετὰ] 44 ροῇ δῖαν. Οἴτορ. εἰσελεύσ.} ἐπ- 
φΤγεάίαπίεν ϑἰᾶν. υἱφὶ 25] οι νιο; ΙΥ, Ψ11, τό, 18, 29, 30, 32, ς9, 
745 757 82, τού, 134. ΑΙά, Αἰεχ. 110. Δι. Νῖς. Ατα. σ. αἰΐᾳυς. 

Ατη). Ἑά. οἱ πγᾶῖγο 64. υἱοὶ Καὰθ ιϑ--ουϊοὶ Κααϑ 29], ροῖξ- 
Γοπιᾶ εἴ 4115 [ΐ8 ἰητοχίδοςπί, {δὰ ΠΑθεῖ τπᾶσρο, ΑταΌ. 1. αἴρειν} 
Ἔ Μία Αναθ. 3. καὶ οὐχ ἅψ.] εἰ πε Ιαπραι! ϑῖαν. Μοίᾳ. α καὶ 
δίαν. Οἰζζορς. τ. ὡρδσ. οἱ υἱ0}} εἰ ἀκσε ἐργα οἷ βγνυΐω Αίολμχα δἷδν. 

Οἴτος. ταῦτα ταυτὰ δὲ γ4, γό, 84, τού, 134. εἰ ἀσε ΑΙΔΡ. 
1. ἃ. λ Οεοτρ. ἐν τῇ σχ.} α ἰαὀεγπαεμίο Οορῖαβ ἰὴ Οὐρίο- ΑΓΔΌ, 
Ἑά. Αταῦ. 3. 

ΧΥῚ. Ἐπίσκοπος) εἰ ργαπιϊϊγαπς Θεοῖς. Αγ). 1. αἰΐχυς. Ασα, 

Ἑά. Ἡ ἀμίεμ Οορῖ, 8ϊαν. Οἷἶσγοξ. ἐπ ψμβεγυύβομε σὰπι ἀστίουϊο 

Αγαῦ. 1. 2. ,ιρεγυϊίοπὶς αὐτὰ ας ϊο Ατδθ. 3. ᾿λεαξαρ] εχ- 
Ῥυπχμηῖ ᾿Ελιαζαρ ΞἰΑν. Οἴιορ. ὕεογρ. Ατπ. 1. δἰίᾳυς. Ἄγωι. Βα. 

υἱὸς ᾿Ααρ.] υἱοῖς Ααρ. (ἢ) 7ς. εχργίηγίε υἱς Ααρ. Ατᾶῦ. 3. α Αγαθ, 
χ.2. τὸ ἔλ. 1] εἰ ρῥγααντῖς δῖαν. Οἴτορ. δ ργωτγηϊεῖς Ασλθ. 3», 
τὸ ϑυμ.} ἴῃ παηλ, ῥἰμγα! εχρήμπαπς Ατσπι. 1. αἰΐχψυε. Ασπ. Ἐδ, 
καὶ ἡ ϑυσ.) α καὶ 120. ἡ καϑ' ἡμέρ.} κα ἡ Αἰά. ἢ καϑημε» 
βινη 75. ἡ ἐπισχ.] ἐχρήμραης καὶ ἐπισκοπὴν Ατπι, 1, αἰϊΐφωᾳ, 
Ατπι. ἘΦ, εἰ ργαπήπιῃς γὰρ. 3. Οεοις. ὅλης) ολα ΝΠ ας 
ς3. δύ, ς9, 1τοϑ, 118, (ὐοπηρὶ. κα Αἰδῦ. 3, καὶ ὅσ. ἐς. ἐν αὐτῷ] 
τεϊϊ 45 ομ}Π15 τῇ τδηῖατ) Ὠαροὺ ΧΙ. Εοτίε δγομπεῖγρυπι μαυᾷ ροιις 
ἴοσετε ΓΑἸΡτδσῖαδ ; πους ἰάπλεη ἦι [ιἰ5 ἰγχάς εχίοτγιριῖς ἀεξεόζυπι ἴῃ πγ8» 

πη εῖϊο τε ματα. καὶ ὅσα] καὶ ὁσοκ ς3. εἰ οἴμίς φιξομπφαδ. 
Αταῦβ ἰη Οορίο- ΑγὰΡ. ἘΔ. κα καὶ Θεογρ. ἐςὶν ἐν αὖτ. ἐν τῷ αγ.] 
ἐν τῷ ΧΎ. ἐξὶν ἐν ἄντ. ζ3.. αὶ ἐςὶν Αγαῦ. 3. Αταῦϑ ἰμ (ορίο-Αγαὺ, Εά 

Ἀπῃ. 1. δἰαυθ. Απῃ. Εἰ. ἐν αὐτῇ ἐν αὐυτω ΙΥ. 

ἐἰ οι: ψωμὥπμαγιὶ Δταὺ. 1. 2. 

εἰ φωρα ἐπ (απέϊμαγίο Αὐτὰ. τ. αἰϊαιιθ. Αττη. Ἑά. ἐν. τῷ.] καὶ ἐν 

ΓΝ, ΝΩ, Χ, τό, 18, 48, 30, ς7,) 58) 59) 

ἐν τῷ ἀγ,]. 

3) 78) 82) 835) 1β8, 1320,. 

6. ἰ πω 



ἴω 

κεὸ. ἵν. 

24. 25. 

ΑΡΙ ΘΜ) ΟοΟ 1. 

ἕν" 
βο Ν-" 7 9 [ω] »“᾿οὌ;᾽͵.,»Ὦ ,,ΜΟ, Σ: Ϊ4 ΄ ,, ἰωὴ ἋΣἾἴ ν᾿ ΄ 

αὐτῇ ἐν τῷ ἁγίῳ, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, 
. » , “᾿ ο᾿ Ν “ ἐδΝν Ν 2 ΄ ρ- “ “ ᾿ ; 

Μὴ ὀλοϑρεύσητε τῆς φυλῆς" τὸν δημον τὸν Καὰν ἐχ μέσου τῶν Λευιτῶν. Τοῦτο ποιήσατε αὖ- 
φὼ ἙΝ, ΄ “» Ν » 5» 4 ΄ ϑ "Ὁ Ν Ν Εν ε 7 "ἃ Σ 2 

τοῖς, χαὶ ζήσονται χαὶ ἃ μὴ ἀποϑάγωσι, προσπορευομένων αὑτῶν τρὸς τὰ ἁγία τῶν ἀγίων' ᾿Αα-. 

ρῶν χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ προσπορευέσϑωσαν, χαὶ χαταςήσεσιν αὐτὲς ἕκαςον χατὰ τὴν ἀναφορὰν αὐ- 

τοῦ. Καὶ οὐ μὴ εἰσέλθωσιν ἰδεῖν ἐξάπινα τὰ ἅγια, χαὶ ἀποϑανξνται. Καὶ ἐλάλησε Κύριος 
“ο 4 φρο “ὦ “Ὃ - ᾽; μ 

πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάξε τὴν ἀρχὴν τῶν υἱὼν Γεῦσων, χαὶ τότες χατ᾽ οἴχους «“ατριῶν 

αὐτῶν, χατὰ δήμους αὐτῶν, ᾿Απὸ πέντε χαὶ εἰκοσαετς χαὶ ἐπάνω ἕως ποεντηχονταετῶς ἐπί- 

σχεψαι αὐτοὺς, πτπᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λειτουργεῖν, ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτῇ ἐν τῇ σχηνὴ τ μαρ- 

τυρίᾳ. Αὕτη ἡ λειτουργία τὰ δήμου τοῦ Τ᾿εὗσὼν, λειτουργεῖν χαὶ αἴρειν. Καὶ ἀρεῖ τὰς δέῤ-. 

ῥεις τῆς σχηνῆς, Χαὶ τὴν σχηνὴν τοῦ μαρτυρίου, χαὶ τὸ κάλυμμα αὐτῆς, χαὶ τὸ χαταχάλυμμα 

τὸ ὑαχίνϑινον τὸ ὃν ἐπ᾿ αὐτῆς ἄνωθεν, χαὶ τὸ χάλυμμα τῆς ϑύρας τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίε. 

110, 11:. ΑΪ4, Αἴεχ. 100, Ταῖς. Νῆς. Αγδδς ἴῃ (ορῖο- ΑἸΌ. Ἑά. 
δίαν. Οἴτορ. Οεογσ. Αγπι. 1. αϊΐᾳυς. Αὐτῃ. Εά. καὶ τσ. ς3. ἐν 
πᾶσ. τοῖς ἱργ.ἢἾ - αὐτὰ ς8. - ἰάεπιὶ οὐπὶ δὲ ργσηνο ΙΝ. Ἐ Ἰἰάεπι 
ἐπ «παγδέϊ. πισιοῦε οὐπὶ ἃς ὑταπιῇο ΑἸεχ. -Ἑ αγιοις 29. ἐκ Μαετγὶ: 
φρεγ δα: Οορῖ. ομεπίκνε ὀρέτμπ 2 ΑΥΔΌ. 1. εἰ ονινὶα ορβεγα οἴμ 

Αταῦ. 1.2. ἐ μεδεκαγὶὶ Ατδὺς ἰπ (οριο-Ατδῦ. Εά. “ σγὦ ἴῃ {ἐ- 

κτοϊηὶπο Θεοῖς. 
ΧΝΤΙ. ἐλάλ,) ἐπιλαλ. ς2. πρ. Μωυσ.) ΔΜ οὰπὶ απίςυϊο 

Θεοῖς. ἐκ δον ΑΠΉ. τ. αἰϊϊσυε. Ασα. Εἠ. καὶ ᾿Ααρ.} κα 29, 
10, ςξς. κ“ἴ “στον οὐτῃ ατουΐϊο Οοοῦσ. δἰ ἐννε ἄατοπε ΑΥὙτ,. 1. 8}}}- 

4υςο. Απῃ. Εά. λέγων) - ἰὼ ταῦ. τ. 4. “- ἀϊεὶν Οεογσ. 
ΑἰτΆ. :. δ᾽ ἤχιις Αττπ. Εδ. 

ΧΥΤ]. ὀλοθϑρεύσ.} ἐξολοϑριυσητε το. ἐξολεϑρεύσητε ΑἸεχ. ο).6- 
Δρευϑησίτε 110. ρεγαία, Αγαῦ. 1. τῆς φυλ.]} τῆς σχηνῆς 16, ς2, 73. 
(ας. Νις. ὥς ρήπιο, (σὲ ἰσευπάα πιλπιῖς ἤυρετ σχη (ἀργαίςτιρῖ φυ, (Πς) 
111. τὴν φνλὴν 39. τῇ φυλὴ πιξῦφο ὃς, εἴ ργπιᾶ ΠΊΔΠ)Σ 130. 4 ἡγίδκ 

5}να Ἑλς. Ηεπηΐαπ. ὁ πη. 1. αἰϊχυς. πῃ. ἘΔ. τὸν δῆμ.} του 
δημου 30. ὥς πιᾶῖζο 8 ς, εἴ ρτίπια πιῆ 130. ρορκίο; οὐπὶ ἀγῦςυΐο 
Απῦ. 2. τὸν Καα9] τοὺ πιᾶγρὸ 8ς. Λενιτῶν) ἧς εχ ςοττ. 
[εὐ πσολειτων ὑτίπιο, 11. 

ΧΙΧ. Τοῦτο] χαὶ τ. ζό, 129. (οιηρῖ. Αγδῦ. 1. 2. ἦος σκίζνε 

Αταῦ. 3. δῖαν. Οἴἶτγοζ. αὐτοῖς] ἑαυτοῖς (γεάυρίιςαῖο ἔογῖε ε εχ 
βπε νοεῖς ρεσοοάεπῆβ) 19, 108. αὶ 7ζ. ἀποϑαάνωσι) δὶς ρῥίεης 
ἀπιηγυΐς Αἰεχ. πρίειν Βας. Ἠεπυΐδη. τροσπορ.) προπορίνομ. 
71. προσπορευόμενος ης. εχρείπηϊτ εἰσπορενομίνων (ορ. πρὸς] 
εἰς τό, 28, 30, 32.) 532) 54. 7, 73» 70. 77). 8ςγ 131. (αἴ. ΝΊς. Αγηι. τ.ὄ 

εἰήίχυε. Απη. Ε΄. τὰ ἅγ.} ἴα ἤυπι. Πηρυϊατὶ ἐχρείπιιης Αττη. 1. 
αἰ ἴσυε. Αττῇ. Ἑά. τῶν αγ.} δὶς ποπ ρίεης, (εὰ ᾿νοῦ ἰληυπι, 
ἀπίιηχυῖ Αἴεχ. οἱ υἱο.} α οἱ τού. Αγπ. ᾿. αἱϊΐφυς. ἄπ. Ἐάα. 
τροσποριυίσ.} πρροπορένεσϑ. 71. εἰσπορίυισϑ. ΙΝ, ΝἼΙ, Χ, ις, 

τό, 18, 10, 28, 29, 30, 32, (2, 43, 44. 6, ς7, 58, (9, 64, 73, 74» 
,ζ, γ6, 84, 8ς, τού, τοϑ, 128, 129, 111, 134. Οὐπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 
1ρί. σκι, Νὶς. (ορι. καταςήσ.) καταρησεις το, 1το8. καΐα- 
ξησον ς-2. καταρυσωσιν Χ., Τρ, Βας. Ἠεττηίδη. δῖαν. αὐτοὺς] 

Ἔ ἵνα ἹΝ, ς8. -Ἐ ἰάεπιν τη ςπιαγαές. πιίποτε Αἰεχ. ἕκαργον] ἐχαζὸος 
4Ὁ, ς:, τό, .9.5 74, 129. (οπιρί. “Ἐ ἐπὶ τὴν δουλειαν αὐτου ςβ. 

“Ἔ εδήσπι εὐπὶ ας μγσπηῆο ΓΝ. -Ἐ εδάεπι ἴῃ οδαγαλέξ. πνίμογε σιτὴ τς 
Ῥιατηϊο ΑἸεχ. κατὰ τὴν ἰναῷ. αὐτῇ} εἰς τὴν ἀναῷ. αὐτοῦ 10, 
1οϑ, τ18. πιλγρο ῥτ πιὰ πιᾶπυ ἔτι τὸ ἐργὸν αντον, χαι ἐπι τὴν βαξα- 
γῆν ἀντου 110. Οὐ (μπὶ αἰϊοτιπι. ρφγομν βογίσπά; ἰϑενπε ἀσδει Ἑὰς. 
Ἡεπηίδη. 

ΧΧ. Καὶ οὐ Α δῖαν. Οἴτος. α καὶ Οεογσ. εἐἰσίλϑωςσ.) 
ἐξιλϑωσ. 73. ἰδεῖν ἐξαπ.} 41. Διδῥ[ιο υἱάςτε Ἑὰς. Ἠετπιίδη. ϑίδν. 

ὍΜοί. τὰ ἀγια) τὸ αγιον ΙΝ, Χ, τς, τό, 18, 28, 30, ς3,) 6 59 
ες, ςγ, ς8, τ9, 64,73) 77. 1ο8, 118, 128, 120, 130, 131. (οπιρὶ. ΑἸά. 

ΑἸεχ. 1ἰρύ. σαι. Νῖο. δίαν. Οὗτος. Οδογρ. πῃ. ε. αἰϊϊχφις. Αὐτη. 
Ἕάἀ. τον αγιον (Ως) ΝΠ! -ἢ τῶν αγιων 54, 74) 745 76, 84) τοό, 
114. Θεοῖσ. Ατπι. τ. αἰἴφυς. Ατπι. ἘΔ. ὀὄποϑαν.} οὐκ ἀποϑαν. 
ΧΙ. Θεοῦ. ου μη αποϑανώσι ς4) 74) 759 76, 84) τού, 134. κὶ πον 
πιογίσπίκγ Αττὴ. τ. αἰἴφαθ. πὶ. Εά. 

ΧΧΙ. τσρ. Μωυσ.) Μοΐ σανη ἀπίςυΐο θοῦσ. ἐκμε Μοίς τωι. τ. 

εἰἴϊαυς. Αταν. Ἐά. λέγων] εἰ δεῖ! Οεογς. Ατσπι. 1. αἰϊΐφυς. ΑἸπῃ. 
ἙἘά. 

ΧΧΙΙ. Λαξε] Ἐκ Απῃ. 1. αἰϊφις. Ασπη. Ἐά. τὴν ἀρχὴν) 
τὸ χιφαλαιον ΠΙΩΓΡΟ ρυϊπιΔ πιᾶπι 130. Ἔχρεϊπις τὴν ἀπαρχὴν (ορί. 
πμπιέγαν στη ἀττίςιΐο ΑΥΔΌ. 2. δῖδν. Μοίᾳ. Γιδοὼν} Γιδέων ς 3, 
49, 71, 82. Απῇ. 1. αἰΐφυε. Απῃ. ἘΔ. Γερσὼν (οιηρί. εχρεϊπις 

Γιρσὸν ϑῖεν. καὶ --χτρ. αὖτ. ας οἵ φυα: ἰΐβ ἰητετγαςεπε ΨἼΙ, 

χαὶ τούτ.)}) α ΠῚ, ς1, ςς. Αγ». 3. Οδογσ. Ατγπι. 1. αΐαᾳυς. Αππη. 
ἙἘ4. μιαῦεῖ ἴῃ εἰλγαῦς. πηιίποσο Δ]οχ. χαὶ τουτὸν (Πς) 2. χαι τος 

18, τό, γ1,), 129. ΟΠ. κατ᾽ οἰχους} κατ᾽ οἴκων (κι. Νὶς, 

πατριῶν) ἴῃ πυιη. Παρυίαγὶ ἐχργινῖς δίαν. Οἴτον. αὐτῶν ιἡ -- 

αὐτῶν 2] α Ροϊτοεπιυπι εἴ 414 119 ἰηϊεηίασςης 1Π1, 74, γ6, 84, τού, 

134. διδεῖ κα ἰπ Ἑσπαγαόγ. πιΐποτο ΑΪεχ. κατα] καὶ χατὰ ςβ, 7ι. 
εἰ Ατδῦὺ. 1.2. 1. δήμ. αὐτ.} ρορωζογιιπι ἔογισι Αταῦ. 3. -Ἐ λεχίά 

"ν ἐδας οοτεπι δῖαν. Μοίᾳ. -Ἑ δ γκαία ἐγ διε ξογεσι δίαν. Οἴγορ. 

ΧΧΙΙΙ. πύίντε χαὶ] αὶ 77. κα καὶ )ς. εἰκοσαετ.} τὶς ἐπεὶ ἀπ- 

κἰ! δῖαν. ΟΙἷἶτοσ. « τἰσίαη ἀππὶς Ατπιθὰὶ Οοάά. αἰϊχφι!, Ατγπὶ. Ἑά. 

χαὶ ἐπ. ἕως σέντηχ.} κα ς3» το. ἐπάνω] -Ἐ ἐκὲι ουπὶ Νὰ ρυθπηηἶο 
Ιν. 1} :ἰάεπι ς8. ἕως} καὶ ἐὡ; ς8, τοϑ. 
“σεντηχοντα ἐτῶν 10.) ζῳ) 1οϑ, 118. δίαν. Οἰἶτοσ. εἰχοσχέτους (Π6) 

32. Ἢ (ῆς, ἴοπε ΡεΓ ΕΤΟΓΕ ΠῚ εχ Ν) ἐτῶν ἢς. ἐπισχεψ.} καὶ 

Ῥγαοπηττυηῖ ς4, 74. 73. 76, 8., τού, 13. ἐπισκεψασϑεν 1,28, ς2, 
τό, ςβ, ό., 73» 77ν 8.» τοϑ, τ18, 128, 1.90. Οομρὶί. ΑἸά4, ΑἸΕχ. 

(ας. Νίς, δ3Ἀαν. επισχέψασϑαι 1Ψ, τς, τό, 18, 30, ς τ,» 57» 59, 
131. επισχεέψισϑε το. ἐπίσχ. αὐτ.)}. , Ατν. 3. ὀ ἀλειτουργ. 
Ἕ λειτουργιᾶν σὐπὶ ὃἃζ ρῥγπῆο ΓΜ, -Ἐ Ἰάεπι ἴμ εἰαγαές. πηῖηοτς 

εὐπὶ δὰ ργαπηο ΑἸεχ. -Ἐ λον ίαπι μ4 ἈταΌ. 1.2. -Ἐ ἰωνγίασι 

δίαν. ΟΥτοσ. σα ἡετ ρίαν Ατὐττ. τ. αἰΐφυς. Ατπὶ. Εά. ποι- 

εἶν] χαὶ τ ΓΝ, ΝῚ], Χ, ΧΙ, τς, 16, 18, 19) 29, 30, 32, 52) 53), ζῷ 

ξξν 46, ς7, ςθ, (95) 73» 74ν 74» 77. 84. 85, τού, τοϑ, 118, 128, 120, 
130, 131, 134. (οπιρὶ. ΑἸΙά. 1ῥρΓ, (ας. Νὶς. Οορι. Ατθ. 1. 2. 2. 

δᾷν. Οεοισ. τὰ ἵργα}] ἱπ᾿ πυπι. Πηφσυϊατὶ εχρτιπιῖς Αγαὰθ. 3. 
αὐτοῦ} ΑἿΝ, ΨΊΙ, Χ, τς, τό, 18, 28, 30, 52, ςξ, δ 73, ὃς, 128, 
1321, ΑΙ. 1. (αι. Νῖς. Ἄγδδ. τ. 2. 3. διαν. ἄτγπι. 1. δἰαας, 
πη. Ἐά., α ἴῃ ἴεχῦι, σὰ ΠΑΡοῖ ΠιαΓΡῸ ρυῖπγα τπλπυ}, τ 30. 

σκ.} τῆς σχηνης ΠῚ, 18, 128. Απη. 1. Αἰΐφυς. Ἄτπι. Εἰ, 

σχηνῃ ἴῃ οἰαγαλᾶ.. πιίθοσς Αἷθχ. 
ΧΧΙΝ. Αὐτὴ] Ἐ οὐὸ Αστιν. τ. αἰΐᾳυς. Αγπι. 4. ἡ λειταργ.] 

ἢ μαρτυριὰ τηλγρὸ ς8. τοῦ ὄνον) τῶν νιων 18. τοὺ Γ.} των 
Γ. τό, γι, 73) 77ν 131, 134. (τ. ΝΊς. αὶ τὰ Μ΄, 18,32, ζῷ» ςζ, 
τό, ςο, γςν τοῦ. (οπιρί. Αἴεχ. Γιδσὼν} Γηρσων 1Ψ΄, δίαν. 
Μοίᾳ. Γιρσὼν Οοπιρ!. Ἔχρεϊπνίτ Γερσὲν δῖαν. Οἴτορ. Γεδεων ςο, 
τ, γ6. εχρεηπιε Γεδὼν Οεοτς. λειτεργ.} ἱπρεοδὲ ἱπορα: ται. τ. 

4] 1Ἰαυε. Αται. Ἑά. καὶ αἱρ.} Ἐ τὰ σκένη 10, 1τοϑ, τ18.. α Αγδδ. 3. 

ΧΧΨ. Καὶ ἀρεῖ} καὶ ἀρεῖς ξ4, 75. 53» ςς» τό, 129. κα καὶ 
Οεογρ. εἰ μοέϊαπι δῖαν. Οἴτορ. τὰς δίρῥ.]) τα σχενν δὲορ. τι. τὰ 

σχενὴ τηᾶγρο ΕἸ, Ψιάς δὰ διιεπὶ 24 ςοπγηηδῖϊδ. τῆς σχ.} αἷν, 
γῇ; κάλυμμα ιὉ] χαταλυμμα ἸΝ΄, δι τοό. καταλυμᾶ γι. 

χαταχαλύμμα ΝῚ], Χ, τό, ς2, ς4.. ς7, «8, ζ0, 4. 71», 77. 84.) 130, 

131. (ομηρί. Αἴεχ. 106. (δι. Νὶς. ὥς, {εὰ κατὰ Πιργὰ ἰἰπεαπι, 1]. 

αὐτῆς τ] κα ξ 1. καταχάλυμμα) χαλυμμα 19. 1οϑ8, τιϑ8. ΓΙρί. 

ἐπ᾿ αὐτῆς} ἐπ᾿ αὐτὴ 18, 10, 54) 74. 76, τού, 1τοϑ, 118, 123, 134. επ᾿ 
αὐτὴν Χ, 20, 53, ςξ) τό, ς8, ς9, 64. 71) 129. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ. 
1Δρῖ. ἐπ᾿ αὐτου )ς. κα ϑ8ιαν. Οὐἶτοσ. α ἐπ᾿ Απη. 1. αἰϊίᾳιις. Αση). 
Ἑά. ἄνωθεν] α Αταῦ. 4. καὶ τὸ χάλυμμα 25] χαι το χατα- 

χαλυμμαὰ ΝῚ], τς, τό, 18, 28, 29, 52. 53) 54» 57», 49. 6. 71) 73) 
574) 7γ8ν 76, 77, 82, 8.1, 8ζ. τού, 129, 1}1. 124. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Τὰρῖ, δε. Νὶς. ὃ. καὶ καϊχκαλυμμα πιᾶγρο ρῥγίπηᾷ πιαι 130. τὸ 

κάλυμμα τῆς 9υρ.} α τῆς ϑύρας τό, 28, 30, ς7,) 73» 77. 85» 130. 
(δι. Νῖς. Οεοῦρ. Ασπι. 1. δἰΐφις. Αἰπῃ. ἙἘά, τὰ τπεριτανύσματα 
τῶν ϑυρῶν μιδδεῖ ἴῃ αἰαῆοηε Ογτγ. ΑἹ. ἴῃ ας, Νίς. δά 1. τῆς σκη- 
νῆς υἷ..)} ,Δμρεν ταδεγπαςμίμαι δῖαν. Οἰἴγος. μαρτυριβ--- μαρτυρίᾳ 
ἴῃ οοπῃ. 26} α αἰϊεγυῖτ, εἴ φυα: ἰὶς ἰαϊεγαςεϊ τό, 71, 77. 
6α 

πεγτηχονταιτῚ 

ἐν τῇ 
᾽ “ 
ἐν ΤῊ 

7) ἢ 

ἜΤ δι 



" τῶν υἱὼν Γεῦσων ἐν τῇ σχηγῆ τ μαρτυρίου, χαὶ ἡ φυλαχὴ αὐτῶν ἐν χειρὶ ̓ Ἰϑάμαρ τὸ υἱδ ᾽Δα- 

Οἱ υἱοὶ Μεραρὶ χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἰχοὺυς πατριῶν αὐτῶν, ἐπισχέψασϑε 
ΓΞ 75 
΄αυτᾶς. 

ΑΡΙ ΘΜ Ο Ι. 

ΚΕΦ, ΙΝ. 

ξ ,, μο ϑΦ Φ ρ᾿ ρϑ φ ά Ἂς Ν ή 

Καὶ τὰ ἱςία τῆς αὐλῆς, ὅσα ἐπὶ τῆς σχηνῆς τῷ μαρτυρίϑ, χαὶ τὰ σερισσᾶ, χαὶ πάγν]α τὰ σκεύη 56. 
"’'-» ν. φ, φ » 9 ρ ᾿ς φῇ Ν, ’᾽ » Ν, ες φ ς Ὁ 3 ΜΝ 

τὰ ἀνόδον ἡλμω, σὰ ἐμ ίλ ἡῤονηο ἐν αὐτοῖς “οιησᾶσι. Κατὰ ςομὰ ΛΑΡΩν χαὶ τῶν υἱῶν αὐτὰ 2), 

“7. αὐτῶν" 

ρῶν τοῦ ἱερέως. 

1" 

ὃ εἰσπορευόμενος λειτουγεῖν τὰ ἔργα τῆς σχηνῆς Τῇ μαρτυρίου. 

χαὶ ἐπισχέψη αὐτὲς ἐξ ὁ ὀνόματος πάντα τὰ ἄρτα ὑπ᾿ αὐτῶν. 

-ἕςαι ἡ λειτουργία τῶν υἱῶν Γεδσὼν χατὰ “πάσας τὰς λειτουργίας αὐτὰ αὐτῶν, χαὶ χατὰ ππάντα τὰ 
ἦν Αὕτη ἡ λειτου για 

-.- « 

., ἰϑω : πο ΨΙ͂Θ » ’ Ὶ ᾿ς ρο 

᾿Απὸ πέντε καὶ εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐπάνω ἕως “πεντηκογταετᾶς ἐπισχέψασθε αὐτὲς, πᾶς 
Καὶ ταῦτα τὰ φυλάγματα τῶν 

αἰρομένων ὑπ αὐτῶν χατὰ πάντα τὰ ἔργᾶ αὐτῶν ἐν τῇ σχηνῇ τϑ8 μαρτυρίου" τὰς κεφαλίδας τῆς 

σχηνῆς, χαὶ τοὺς μοχλδς, χαὶ τοὺς ςύλους αὐτῆς, χαὶ τᾶς βάσεις αὐτῆς, χαὶ τὸ τὸ χαταχάλυμμα, 

ΧΧΧΝῚ. τῆς αὐλ.] -Ἐ χαὶι τὸ ἐπισπάςρον ἃζ τῆς ϑυρας τῆς συλης 

τῆς αὐλης (ἢ0) ΙΝ. Ὁ εδάοπι ἴῃ ομαγαίξ. πλίποσε οὐπὶ δοάςπι ἤρῃο 
ππῖοο, ΑἸεχ. ἘἈὲες ἧς ἱητεϊϊσεμάα νἸάεῖυτ, Ἐχοιάϊε ᾿ῃ Οοάϊοα κα δά 

Ἰηϊυ πη; τῆς ϑυρας Πείοπιηϊ δὰ ἱῃρτείπιπι πονϑ ᾿ἰπεςα, δἴφυε δάθο ἃς 

Παδυετυηξ ρὸ πτούε ργατηηπι ; Ἔχοιάσγιης ἀξηγιπὶ ἄθο ρῥιυπέϊα δὰ 

βπείη ρίὸ ἤἔσῃο ἤμαὶὶ. -ἐ εδήεπὶ ΧΙ. ΑἹά. Αγαῦ. 1. 2. -Ἔ εβάεπι, 

Ἔχοερῖὶς τῆς τσυλής, 29, ςδ, ζ9, 72, 82: καὶ τὸ κατακάλυμμα 

τῆς ϑύρας τῆς αὐλῆς Οοιηρὶ. ϑϊαν. Μοίῃ. 

γεῖυγ, ΑΥδΌ. 2. 

ἐμ, φυλῇ αὐτῆς ἴερε- 

ὅσα---ττερισσὰ}] αὶ ας εἴ αι: [15 Μητετ)ασεηξ 
Αγδῦ. 5. ὅσα ε; 4μιδεμπομε ΑΥΠῚ. 1. 4146. Απη. Ἐα, ἐπὶ 

τῆς σκ. τῷὸἮ μ.}, (αν. Οἴτορ. τὰ 5 μαρτυρίου] α 19) 108, 118. 
Οοτῖρὶ. “» για συ ΓΝ, Αἴεχ. καὶ τὰ περ.] καὶ ἐπι, ϑυσι- 
ἀρηριοῦ χυκλω [Ὁ δ Ργρ πος ΓΝ. φδαάθπη (0 Κ ἴῃ ΚΝ ΤῊ ϊ- 

Ὡοτα ργϑυη τς ΑἸεχ. καὶ ἐπὶ τοῦ ϑυσιαςηριξ κυκλὼω ργαπητταηῖ 29, 

8, 81. ΑΙά. Αταρ. 1. 2. καὶ ἐπὶ τὸ ϑυσιαςηριον ργαπηϊτίς ΧΙ. καὶ 
ἐπὶ τοῦ ϑυσιαςηρίου ργεπντας Οοτηρ!. δἰ φημί εἰγεμίο ἠνβαβετὶϊ ρτῶ- 

παϊτῦς δϊὰν. Μοίᾳ. εἰγομίο ἐὐγβαβεγὶ ρταοαμτς δ᾽αν. Οὗτος. τι- 
βισσα]} τ᾿ αὐτων ΝΙΙ], Χ, ΧΙ, τς, τό, 18,28, 20, 30) 32) 52) 53) Κὶ 
56, ς7ν. 48, 595 645 73») 779 83, ὃς.) 128, 120, 130, 131. ΟΟΠΡ]. 

ΑἸά. ΑἸεχ. 1ἱρ(. (δῖ. Νὶς. 8δϊαν. Οὗτορ. -Ἐ τουτῶων :ο, 1οϑ, 118. 
«ἑ λωΐας Ατδθ. τ..2. γεϊίφμα 5ἷδλν. Μοΐᾳ. σαντα τὰ σχ. τὰ λ.} 
α 72. απαάντα Αγδῦ. 3. λειτουργικὰ} -Ἑ αντων ΙΝ, Ν]], τς, 

18, 28, 29. ς2) 53.) ξ 5») 66; ς7, 64, 73) 77, 85) 128, 129, 130, 131. 
Οοτρὶ. Αἰά. ΑἸοχ. (δῖ. Νὶς. Ασδρ, 1. 2. ὅσα] και ὁοσα ΥἸ]Ι], 

157) 16, 18, 28, 52) 53» ζ4) δ ς, 6, 57, 58, 64) 73» 74. 75» 77» 92) 
84, ὃς», τού, 128, 1295» 130) 1319134. (οπιρὶ. 1ρί. (αἴ. Νῖς. ἄς 

τῆᾶγρο Χ. χαὶ σαντα οσὰ ἹΝ, ΧΙ, 20, 32. ΔΙά, Αγδῦ. 1. 2. δἷαν. 
Οὔτορ. ἔς, εὰ πάντα ἴῃ οδμαγαές. πιϊποῦο, Αἰεχ, ἐμ φίδι: Αγβῦ. 3. 
φμίῤωμηφμο δῖαν. Μοίᾳ. δὲ φεϊδιεμπφως Αἰτῇ. 1. 4]1Ζὺς. ΑΥη,. 

Εά. λειτουργδσ.} λειτουργησδσ. ς3,) 71. ΟοΙηρὶ. ἐν αὐτ.] 
κα ἐν 2. αὐἴπιπιαὺς Ατὰρ. 3. ΑΥΠΊ. 1«. δἰ φας. Αστλ. Ἐά, ποιήσ.] 
διῖς) ποη Ροῖϊ, ἤδης νοςεπὶ ρμίεπε αἰ ππρυσηϊ 130, 131. ΑΓᾺΡ. 1. 2. 3. 

Ατπι. 1:. δἰϊϊᾳυς. Αππτη. Ἑά. ποιήσουσι] εἰ ζαείοπέ ΑταΑΌ. 1. 2. 3. 

Ἀπ. 1. αἰἴφυς, ἄπ. Ἐα, γαείαη δἷᾶν. 

ΧΧΥ]]. εύμα] τόμα ςόματος ἐχρτπηης ΑΥΔΌ. 1. 2. 
5[αν. ἔςα!}) -Ὁ πᾶσα 20. ς8. ΑΙά, Αταῦ. 1. 2. ϑίαν. 
οὐτὴ δ ρυοπλ 0 1. -Ἐ Ἰάσηι (Ὁ δα ἴῃ σμδγαέζ, τίποτε Αἰεχ. φο 

51ν. Μοίᾳ. εἰ οὔο δῖαν. Οἰἶτορ. δἰ εὐ Αταῦ. 3. τῶν υἱῶν 29] 

ἐ: Ῥγφυσιτος Οεούρ. Γεδσ.---Γ εδσ. ιν σοπι. 28} κα αἰτεγιῖγ. εἴ αυδὲ 

|5 Ἰητεαςσεηῖ 71. Γεδσὼν] Γερσὼν (οπιρὶ. δίαν. Οἴἶγορ. 

σὼν ἐχρηηνῖς δῖαν. Δοίᾳ. Γεδὼν ἐχρυπης (εογρ. β 

«τὰς .4,)7.- καὶ 25] ΠῚ, τς, 75. 

“εννιοπονε 

Γηρ- 
τὰς λειτ.} 

μδῦθεὶ ἰῇ οδαγαόϊ. στηϊποσο 

ΑΙεχ. κατὰ πᾶντα) κα κατὰ το, 198, 118. κα υἵγυηφυς τοῦ. 

ΑΥΔὉ. 1. 2. 3 ἔργα αὐτῶν] ἐργαλειὰ αὐτῶν (ῆς, ςοττιρῖε δχ ἐργαὰ 
δι’ ἀντων, εἴ ΡὲΓ ζυγγορδίοηςηι [Ἰτεῖτε ΔΛ ρῖὸ Δ) 74, 75» 76, 84») τού, 
134. εργα δὲ αὐων 1], Χ, 19, 118. 8. Τέρυς, ἢς πᾶγρο 28, ὃς. εργα 
δι᾽ αὐτῶν ρτίπιο, δά ρεῖ οοιτεξοηει  Ῥίλμαπο ̓ϊεά τηϊγαηάδπη ἐργαδια 
αὐτῶν, 64. εργὰ τα δι ἀυτων τς. ἡ ἀρταϑισσα αντ. τό, ς2, 131- 
(δι. Νὶς. αρτὰ δισσα αὐτ. ς7,) 73, 77. ἄρταάδια ἀντ. ςς, 130, 
Οοπιρίε εχ ἀρταὰ δι’ αὐτ. οπγηΐΔ. ἀρταὰ δι᾽ αὐ. 48, 8ς. ΑΙεχ. ἀρτὰ 

ἀντων 30. ἐπισκέψη) ἐπισκεψασϑαι )ς. ὥς ρῥτίπιο, (δὰ εχ συγ, 
ἐπισχκεγασϑε, 1324. επισχεψεσθε 74, 765, 84. το6. Μαείίε ψιῥεγυΐβο- 

πεπι Αὐτὴ. τ. αἰϊφυε. Αττῃ. Ἐά. ὀνόματος) ονοματων 1Π01Υ̓ Ν]], 

ΧΙ, τό, 18, 19, 28, 295) 30, 32) ς 5) 87, 58) 595) 64) 73) 74. 755 70» 

77, 82, 84, ὃς, τοβ, 118, 128, 129, 130, 131) 124. ΟὐομρΪ. ΑἸοχ. 
ρ΄. δὲ. Νῖο, ΑΥὐδΌ. τ. 2. 3. 8αν. Μοίᾳ. -Ἐ δονεγε ογῖπε πιφίε- 

πα ΑΥὰαΌ.3. ταντὰ 29] και τ΄. 28, 30, 32) 52, ς79 73) 74) 76, 
ϑῳ 8ς, τοῦ, 131, 134. (οτρὶ. (τ. Νὶς. Αγδῦ. 1. 2. Ασῃ. σ, αἱἱὶ- 

“Ἔ Ἰάοπι ἢ 

εὐβοάία Αττηεηὶ Οοὐά. ρἰετίφις. Ασα. Εά. 

σκ.} τῆς κεφαλιδος τῆς σκ. 10. 
σκηνῆς τοῦ μαρτυριον ([!ς, ἔοττε 4114 ἰϑέζὶο οἰαυιζιῖα ργαρειιητῖβ σεσερῖα 

53. 

᾿ . Ὰ ο 

καὶ τὸ χατακ. δ") 

Φιε. ἄσπὶ. Ἑά. τ. τὰ οτ. ὑπ᾽ αὐτ.) αὶ το, τοϑ, 118. 4ιο- 
4υς, αἱ νἱάεταγ, Αταρ. 3. α τῶ 18, ς2. ἀρτὼ ὑπ᾽ αὐτ.] ἀρταδια 
ἄντ. ςς. Ἐχαρτα δι’ αὖτ. σοττιρῖε. αρτὰ δὲι' αὐυτ. Χ, 64. ἀρτὰ 

τὰ δι αὐτ. ΑΙά. ἀρτὰ αὐτ. 32. εργχδια ΠιᾶΙρο ῥτϊπιὰ πιᾶηι 130. 
ἐργαλια αὐτῶν τιᾶτρο Χ, ὥς ἱπ τεχῖι Γρί, εΐδιοηεπι ἔργα δι᾽ αὐ- 
τῶν ἰ[Ὰ σογγυρεγιῖ 1 Ἰδγαγῖ. εργαὰ τὰ υπ᾽ αὖτ. 74, 76, 84) τού, 13... 
ἐργὰ ὑπ᾽ αντ. τς. εργαὰ τὰ δι' αντ. 83ἅ. ἔργα τὰ αὖτ. 22. οβέτα 
φμα' ἐπ ἐΐς δῖαν. Οἴἶϊτοσ. 

ΧΧΝΠ. Αὕτη] ο ἴα Αταῦ. 2. ἐῆα 9. Απη. 1. αἰϊίφιδ. 

Αγ. Εα. τῶν υἱῶν] τοῦ δημου τῶν νιων ΙΝ, 29, ς8, ς9. Αἰά, 

ΑἰλΡ. 1. 2. δῖαν. ῥυξιλς οδάδιῃ ἴῃ σμαγαέζ. πιηοσς ΑἸεχ. Γιδ- 
σῶν] Γερσὼν Οοπιρὶ. 8ιαν. Οἴἶτορ., Γηρσὼν εχρείπηϊς δϊαν. Μοίᾳ. 
Γεδὼν εχρηιηῖϊς Θεοῦ. Γεδεὼν ἐχρυηϊηυς Ατί. 1. αἰϊΐφας. Ασηι. 
Ἑὰ. Ἢ γκκία ἰμωνρίας οαπός Κ᾿ ορῖ. -Ἑ φύαρι νεὶπιβγαδμπὲ οοιπει 

Αἴ8Ὁ. 2. αὐτῶν) ἐΠ]ἕμς ἴπ ἐευϊηῖπο Ασαῦ. 3. ᾿ϑαμαρ] 7.4- 

"πᾶγ δῖαν. Οἴἶγοσ. 1αμἰανιαν Οεοῖρ. 

ΧΧΙΧ. Οἱ νἱοἱ] αὶ οἱ 11, 16, 19, 715) 74). 71, 134. Οσπιρὶ. Τλρί, 
Χαὶ οι ν!ο! ΤλλΓρΟ ὃς. καὶ ργαιηῇϊ 1 ἴεχῖι; ΠΊΔη01}5 8114 το6. εὐ ργ- 

ταϊταης Οορῖ. Ατδῦ. ᾿. 2. 3. Απηεηὶ (οάά, ρἰεγίσυς. ὦ ἈΠ ἤπς 
ἀυῖίοιο Ατπη. 1. μά Ῥγαεπλίτεῖε δῖαν. Οἰἶορ. Μεραρὶ] Μεραρει 
Χ, 18. 1ἰρί, κατ᾽ οἵκ.] εἰ ργφπλταπε 51αν. Οἶτορ. ΘΟ οτρ. ἔ; 
ἶογπος ΑταΌ. 1.2.3. ὥσατρ. .) μανιϊδας δῖαν. Οὗσοσ. αὐτῶν 25] 

α 16, 28, ζ2, 57, 73» 77ν 86. 130, 131. (Δἴ. Νὶς. αὐτω (ς) 19. 

ἐπισχέψ.} καὶ ργαπιϊζυης ς4, ς8, ς9, 74.» 73) 76, 84, τού, 134. 
ἐπισχεψεσϑε Χ, 74., 76, τού, 134. ἐπισκέψη ἐχρείπημηϊς ΑΥΔΡ. 1. 2. 
αὐτῆς} « Απῇ. 1, αἰϊᾳφιρ. ἄπ. Ἐά, 

ΧΧΧ. ᾿Απὸ πέντε] απὸ τεμπῖον 18, 128. 
α φμίηφμε Αὐτὴ. 1. εἰχοσαετ.} υἱγίπιϊ ἀππὶς 5ϊαν. Αιπῃ. τ. αἰϊίχυς. 
Αγ. Ἑα. ἕως} - νιον .8. -Ἐ ἰάδπι οὐπὶ κα ργαπιο ΙΝ, 
τρεντηχονταςτ.} πεντηχογου ἐτοὺς 128. φιίηφυαρίπία ἀπηος ϑίαν. Οἵ- 

τόρ. ἐπισκέψασϑε) ἐπισκέψασθαι, ἴε ε ὥχρες {γ}]λθαπὶ υἱξ. 
(αρταίοτῖρι. Ν1]. επισκεψεσθε 74, γ6, 134. ἐπισκέψῃ εχρυηπγυηῖ 
ΑΓΑΡ. 1. 2. εἰ ργπητῖς διαν. Οἴἶζορ. ἐπισκ. αὐτ.} καὶ τῷ, τοϑ, 
118. ὁ εἰσπορ.} ο ἐχπορ. 118. φιὶ ἱπργεάϊαίμκν Αττα. 1. αἰίαυσ. 

Αση). Εά. -Ἐ εἰς τὴν δυναμιν ΧΙ], ς8. -Ἐ οδάδην οὐ ὃ ῥγαπο ΓΝ], 

Ἔ ολάεπι τι δα ἐπ ομαγαξξ. τηϊηοσε Αἰεχ. “Ἑ  π ροιοβαίεπι ἤης Δττ- 

ουἷο Αταῦ. 1. 2. λειτουργεῖν) “Ἔ οιειν τό, 71) 129. ΟὈπιρὶ, 

ΟΜ]: φαΐ ἱηρτϑαμγ 

τῆς σκην.) ΑΙ. 

ΧΧΧΙ. Καὶ 15] α δῖαν. Οἴτορ. ταῦτα τὰ φυλάγμ.} κα τὰ 
1Ιο6. Ὁ ἐονω ΑΥδθ. χ. 2. 3. δώ Μπὶ εὠβοάι!α, Αὐτὰ. τ. ἀσε (0 

τῶν αἰρομ.) τ. αἰραμ, 

73. το ἐρομ. Χ, Τὰρῖ, εἰ φεϊεφωϊα ρογίαιαν Αταῦ. 1. 2. Θχρυγπιὶξ 

καὶ αἱρόμενα Αταῦ. 3. ὑπ᾿ αὐτῶν) ὑπ᾽ αντου 1Π1. ὑπ᾽ αὐτῶν, 
{4 αὐτῶν ἴῃ ςἰπαγαέξ. πηΐποτε, ΑἸδχ. κατὰ πάντα) εἰ οπιπὲς 

Αγαδῦ. 3. ἐν τῇ σκ. τοῦ μῶρτ.}] αὶ το, 1οϑ, 118. τὰς κεφ. τῆς 

καὶ τὰς χεῷ. τῆς σχ. 82. και τῆς 

εχ πιᾶρ.) ς3. καὶ χ"--καὶ ς.} α αἰκεγυῖ. εἴ ια; ὶϊς ἰμιοιδσεηξ 

τῆς σκὴν. 1] του βιδλιον ((ς) 723. καὶ τοὺς μοχλ.)] 

λκαὶ το. αὐτῆς ΙΡὩῸΨΙΠ], Χ, τς, τό, 18, 28, 32, ζ2, 53» ςς, τό, 
ς7) 58, ζ9. 64, 73» 77. 8ς, 1οϑ8, 128, 120, 130, 121. (οπιρὶ. ΑΙά, 

ΑἸεχ. 1ἰρί. (Αι. Νὶς. ὕορε. Αταῦ. τ. 2. δίαν. Οἴἶγορ.0 - αὐτων 
19. ΑἴδὉ. 3. τὰς ςὐλ.} οἱ φυλοι ΧΙ. εύλ. αὐτῆς} αὐτῆς 
ΧΙ, 18, τοό. Οεογρ. καὶ τὰς βαάσ. αὐτ.} αἱ βασεις αντ. ΧΙ. 
τᾶς τού. , οπηῃίδ ἴῃ τοχῖυ,, (δὰ μαδαῖ τραγρὸ ργίπηδ πηᾶπιι, Αγηι. σ. 

καὶ τὸ κατακ. τ᾿ --- 
α δἰϊεγιιῖγα εἰ 4128 115 ἱπίε σοι 29, τοϑ, 118, 

Χαμ 

αὐτῆς 2] ξογκπε Αππῃ. 1. αἰϊΐψις, Ασηλ. Εάα. 

120. ὅϊδλν. Οὗτος. Θεοῖς. Αγηϊοηὶ (οάά, αἰϊφυΣ, Αγπλ. Εά, 

28. 

29. 

30. 

ΟῚ: 



{ΡΝ τ 

ΚΕΦΟΙΝ. 

32. 

λα, 
᾿ [κί ἘΣΎ ΕΝΣ 

γί 

«αλυμμ ὃν! ὑπασθνι ΣᾺ 
μἶ 

υγζονὶ ' τοὺς ν Α Ῥ 1 
ΝΣ Μ: γεὲ σνὸν ἐν 

Ι, 

ΩΝ - 

χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν, χαὶ οἱ ςύλοι αὐτῶν, χαὶ φὸ καταχάλυμμα τῆς ϑύρας; τῆς σχηνῆς, Καὶ 

τὸς ςύλους τῆς αὐλῆς χύχλῳ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν,[καὶ τὲς ςὕλους τϑ χαταπετάσματος τῆς χύ- 

λης τῆς αὐλῆς, χαὶ τὰς βάσεις αὐτῶν; χαὶ τὸς πασσάλους αὐτῶν, χαὶ τὰς χάλους αὐτῶν, χαὶ 
πάντα τὰ ὍΣ: αὐτῶν, καὶ πάγτα τὰ λειτουργήματα αὐτῶν" ἐξ ὁ ὀνομάτων ἐπισχέψασϑε' αὐτὲς, 
χαὶ πάντα τὰ σχεύη τῆς φυλαχῆς τῶν αἰρομένων ὑπ᾿ αὐτῶν. Αὕτη ἡ λειτουργία δήμου υἱῶν 

Μεραρὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῆ σχηνῆ τῇ μαρτυρία ἐν χειρὶ ᾿Ιϑάμαρ τῇ υἱξ᾿ Ααρὼν τᾶ 
ς ’ 

ἰεθεῶως. 

φ 9 ίωω 9 ἴω ΄ς ἴω 3 " “ “ 4 

ταετδς, σᾶς ὁ εἰσπορευόμενος λείτδργεῖν χαι οιειν εν τῇ σχηνὴ 18 μαρτυρίου. 

“ὋΦ " ς »Ἤ) 3 Ἁ Ν Ν, Ν ης 

Καὶ ἐπεσκέψατο Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν χαὶ οἱ ἄρχοντες ᾿Ισραηλ τὰς υἱὸς Καὰν κατὰ 
’ ἰϑι φο » ρ Ν ὃς ΝΣ ϑ “ [γ 

. δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους πτατριῶν αὐτῶν, ᾿Απὸ πέντε χαὶ εἰχοσχετᾶς χαὶ ἐπάνω ἕως πσεντῆχον- 

Καὶ ἐγένετο ἡ 
ζά ἰδ ΄΄ » φο ᾽ 4 φ,͵ φ« 3 ΄ γά 

ἐπίσχεψις αὐτῶν χατὰ δήμες αὐτῶν, δισχίλιοι ἑπ]αχόσιοι πτεντήχοντα. Αὕτη ἡ ἐπίσχεψις δήμ8 
Κ χϑ ρΦ ε φο » ρ. ρ ρ᾿ », 9 . » ἐψ Μ φ᾿ ΄“- Ἂ ,Ἶ δ Ν, 

αἂϑ, “πᾶς ὁ λειτουργῶν ἐν τῇ σχηνῆ τῷ μαρτυρίε, χαϑαὰ ἐπεσχέψατο Μωυσῆς χαὶ Ααρὼν διὰ 

φωνῆς Κυρίου, ἐν χειρὶ Μωυσῇ. Καὶ ἐπεσκέπησαν υἱοὶ Γεδσὼν χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχες 
δὰ : ὧὡὦἄ - ““- Η “ “᾿ “,χχ3ωμωμιε» ͵ 

πατριὼν αὐτῶν, ᾿Απὸ “πέντε χαὶ εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐπάγω ἕως ππεντηχοντάετδς, τᾶς ὁ εἰσπορευό- 
φΦ βΦ » φῷ ρῷ ρΦ 2 

μένος λειτουργεῖν χαὶ ποιεῖν τὰ ἔργα ἐν τῇ σχηνὴ τοῦ μαρτυρίου. 
Ν 2. “ έ 5. 9 

Καὶ ἐγένετο ἢ ἔπι- 
Ὁ Ν ’ 3. .Ὁ0 3 ἋἍ φΦ0 » ΄ ς ΄ ΄ 

σχεψις αὐτῶν, χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους «πατριῶν αὐτῶν, δισχίλιοι ἑξαχόσιοι τριάχοντα. 

τὸ κατακ. 1 εὐπὶ [γ4ᾳ.} “ ῥγαπικυης ἴὶς οπιπίρυς ΓΝ, ΑἸοχ. 
α οἵπηὶα ςθ. (οτηρί. καὶ τὸ χατ. καὶ αἱ βασ. αὐτ.} ὃδ15 {ςτῖρια 

ς1. κατακαλυμμα Χ) καλυμμα ς4,γ, )ς. Ῥτοζορ. ἰη ΟΔῖ. ΝΊς. 

δά]. -Ἐ τῆς σκηνῆς υπεὶς ἱποϊυίλ Αἰεχ. -Ἐ ρογίσ εἶκε Ατδῦ. 3. 

χαὶ αἱ βάσ. αὐτῶν] α 71. κα εὐπὶ (44. 84. αὐτῶν ρεηυϊς.) εἶν: 
ἦπ πιδίουϊϊπο Ατῶῦ. 1. καὶ οἱ γύλ. αὐτ.} δὶ5 (εερα ΥἹ]]. 

τῶν υ]1.] εἶσι ἴῃ πιδίςυϊϊπο Ατδ. 1. τὸ κατακάλυμμα 53] τὸ 
κάλυμμα Αἰεχ. τὸ καταλιμμα (ἢς) εχρεπιυμς Αταδ. τ. 2. Ἔχ: 
μετ τὰ καταπιτασμαῖχ δἰδν. Οἴτορ. τῆς ϑυρ.] α 9. Αμων. 

1.2. 4. (τὰ πτηὶ ὧι γαίς μῖλ, 16, σκηνῆς υἱϊ.} -Ἑ ἐοβμοα ὶ ΟῚ 

αιτϊουΐο Αγαδ. 1. 2. -ἢ εἴ ὀρετι κἰμα 7κ| δῖαν. Οἴτορ. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ τοὺς εύλ, 1] α 84. τῆς αὐλ. 195]., 320. αυ- 

τῆς τό, 18, ς2, 73. 110, 111. (τ. Νίς. κύκλῳ) α δῖαν. Οἴκορ. 
καὶ αἱ βασ. αὖτ.) , ς4, ς8, )ς. καὶ τας βασ. αὐτὺς τ. 
βασ. αὐτῶν 7... 6, τοῦ, τοϑ, ι18, 134. Οὐοπρὶ. καὶ τὰς γυλ. 29 

πτ-τὰς βασ. αὐτ.] οὐπὶ “» πος ππς εἴ αὐ ἰὶς ἱπιοαοςης Μ΄. 
ΑΙεχ. τὰς βασ.} αἱ βασ. ΧΙ. αὐτ. χα" τ-αῦτ. 43] α αἰτεῖν. 
εἴ αυα ἰΐς ἰπιοτίαςςηῖ 71. αὐτῶν 29] αὐτω Ι΄. καὶ τὰς πασσ.} 
α ἴω ἴαχῖι, οὰ παῦσις πιᾶγρο ρεῖπιὰ πιδπυ, ΥΠΙ. πὰσσ. αὐτῶν) 
α αὐτῶν Οεοτα. καλους] μοχλοὺς 19, 108, 118. χαυλοὺς ξ 4, 
᾿ς. χλαδους 111. χαάλαως ἰπ ςἰιτδᾶ.. πιίποτο ΑἸεχ. αὐτῶν 49] 
εὔκε μι [πτηϊπΐῶο Απῇ. τ. σκεύη αὐτῶν] α αὐτῶν (ορί. παιῖα 
τὰ λειτ.Ἶ ἱπ ἢυπι. ἀηρυϊλτὶ δῖαν. Οὗτος. ἐξ ὀνόμ.} -ξ αὐτων τς. 
Ε ἐὰ πον πἰόπ, Αταὺ. τ. 2. οἱ ἐκ πονιίνς δῖαν. Οὐἶΐγοσ. Αγπι. 1. Α411}- 

αυς. Απη. ἘΠ. αὐτὰς, καὶ πάντα] “. [5 ργτασπιτυπο ΙΝ. ΑἸεχ. 
σκείη 25] Ὁ ἡμσκια Οορι. -Ἐ ἡ ἴὰ ἰππνϊπίπο Αταϑ. 3. τῆς 
Φυλακ.} τῆς σχηγης 7). α Οορῖ. Δ. 3. τῶν αἱρομίνων) τα 
αιρομίνα (4) 74, 76, 84, τού, 134. Αταῦ. 3. τὰ ἐβομένα 7ζ. εἰ 

Ργαπνπῖιπῖ Αχαρ. 1. 2. ὑπ᾽ αὐτ.} απ᾿ αὖτ. τό, 28, ς2, ς7» 8ς, 
131. ἐπ᾿ αυτ. ς8. εχρήπηι μετ᾽ αὐτῆς Αταῦ. 3. 

ΧΧΧΙΙ͂. Πἴος ςοπιπια, εἰπὶ (44. τἴᾳφις δὰ ἤπεπὶ ςαρὶτἷ5, αὶ 72. 
ταὶ ἐοτῖς ἰδευπδ ἰῃ ἀγοδνεῖγρο ; (πὰ ποίυϊε ἴῃ εχίςρτ5 {15 ἰλουπᾶπι 
τεϊϊπαυεῖε δ γαγίας. αὑτὴ ἘΦ οἷο πη. 1. αἱϊϊφυς. Απτη. Ἑά. 
ἡ λειτ.) α ἡ Ατπτ. 1. δΐσυς Ατπτη. Εά, δήμον] α ς6. Ατηη. 1. 
τοῦ ὄνμου 10, ςθ. τοῦ (ιῦ Ἀ ρισηνπις ΓΝ, τὰ (Ὁ ἈΞ ργαπιϊκὶς ἴπ 
εἰιλγαῦξ. πύποτς Αἰεχ. ρορωΐογιεε οὰπὶ ατὶσυΐο ΑτὰΡ. 1.2. νἱῶν) 
α 76. (οπιρὶ. τῶν υἱων 19, ς8, 1ο8. Απῃ. 1. ἐν σᾶσι τοῖς ἔργ. 
αἷν ΓΝ. εἰ ονινία οβεσα ΑΥδὺ. 1. χειρὶ] τὴ χ. 128. Ἶ3α- 
μαρ) 7λανιαν δῖαν. Οἴτοζ. 15 απιαγ Ονεοτξ. ΤῈ υἱ) α τὰ Ιν, 

ΝΙἼΙ, Χ, ΧΙ, τό, 28, 30, ς ς» 47, 9, 73ν 74. 75» 77. 84. 8. τού, τοβ, 
1305) 131) 134, (δῖ. Νίς. Οθογς. Αγπι. 1. δΐφυς. Ασγπὶ. ἘΔ. ουΐς 
ς8. 

ΧΧΧΙΝ. καὶ ο:] α καὶ Θεοῖς. δήμους] “γἰδμς δῖδν. Οἴτορ. 

κατ᾽ οἴκ. πατρ.] εἰ εἰοπεα γα: ἰ λάγανα ἈταῸ. 1.2. ὥς εχ οοιτ, [δὰ ε, 

“αν δαι ῥῦτηλο, Αγδῦ. 3. δἰ ἡαχία ονιοι βαπιϊϊίατηπ ΑΤτλ. 1. αἴΐαυς. 
Ατπὶ. Ἑά. 

ΧΧΧΝ. εἰκοσαετ,Ἶ -Ἑ ἢὶς (εἰ εδάσπι ποὴ μδδεῖ Ἰηΐτα) τᾶς ὁ εἰσ- 

πορευίμενος (δῖ. Νίς. σὐρίκεὶ απαὶρ δῖαν. καὶ ἐπάνω) α ΑΙ. 3. 
ἕως} χαιὶ εὡς νιον ς8. - νιον οὐπὴ δὲ ργαυθῆο ΙΝ. “ἐντηχον- 

ταῖτ.) πεντηχοῦτα (ἢς) ς-2. - επισχεψασϑαι (0) αὐτοὺς 7ς. 

᾽ 
ἄν- 

χαι τὰς 

φειπφισγίκα σππος δίων, Οἰἶζγορ. ὃ εἰσπορ.ἢ αὖ ϑ8ς:. φυΐ πργε- 

ἀϊεύπε Ἄτην. τ. αἰἴᾳφυς. Αγπν. Εά. χαὶ ποιεῖν) -ἰ- τὰ ἐργα ἹΝ, 

ΔῚΙ, Χ, τον τόν 18, 19, 28, 29, 30, 32, ς2, ςς. ς7, 58, το, 64, 73, 
Σ 9 77ν 82, 83, 8ς, 1ο8, 118, 128, 126. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. {ἱρί. 
(αι. Νις, Οὐρῖ. Αταῦ. 1. 2.3. διν. Οοοῦρ. τὰ ἐργὰ αὐῇς 74, 

6, 8... τοό, 134. τ Μμεϊεδα! φρῖ σὰπὶ απίουϊο Αὐτοὶ Οοάά. αἱ!- 
αυ!. Απη. Ἐά4. εχργίπνς τοῦ ἔργου Απη. τ. ἐν τῇ σχ.}) τη; 

σχηνυς 111, Χ, τς, 20, ξζν, 58, ὅς, 82. ΑΙά4. 1 ἰρῦ, Αγηῆν. 1. ἐν 
τῇ σκ. ἴῃ «Παγαῶδ, πιίροσε Αἷεχ. α τῇ Ἀπηειὶ Οοαά, αἰ φαὶ." Απη. 
Ἑα. 

ΧΧΧΥῚ. ἐγίνετο] ἐγινηϑὴ το, τοβ, 118. ἡ ἱπίσχ.) α ἡ 7ς. 

0 αριϑμος τον 108, . 118. να πιεγ αΓἴ6 σὰ τῇ ἀττὶςιΐο δ᾽αν. Μοίᾳ. καὶ 

ϑνμ. αὖτ. πὟἌ κατ οἰχους ατριων ἀντῶν 74) τό, 84, τού, 114. 

α 49. χα ἡγίδμι: ἐογεδι δίᾶν. Οἴΐζγοσ. ἜΡΕ Ν τριαχοσιοι 1Π]| 

155) 55) 128. διαχοσιοι 71, 82. τιντάχοσιοι 108. τριακοσίια 18. 
ἐπϊχκόσ. ἴῃ ςμαγαῶ. πιίπογε Αἰεχ. :Ἴ ργαπιτοιπι Ασγαδ. 2. 8ϊαν. Οὐ. 
τορ. Ατπι. 1. αἰϊΐφυς. Αππ. Ἐά. ππιντήκοντα] χαὶ σεντηχ. ΥἹἼΙ, 
16, 18. Αταῦ. 3. δῖαν. Οἷἶγορ. Ασῃ. τ. αἰΐᾳυς. πῃ. Ἑά. 

ΧΧΧΥΝΠ. Αὕτη ἡ ἐπίσκ.} οὐτος ὁ ἀριϑμος 19, τοβ, 118. Οορῖ. 
δίαν. Οἷἶτοζ. Οεοῦᾷ. ὥς πηᾶγρο ὃς, εἴ ρτϊπιᾶ πδλὴυ 130. πμμιγανἷο 
ἴδητιπὶ οὐπὶ ἀὐτίςυἷο δίαν. Μοίᾳ. εἰ ργαπιτπιπς Ασγαδ. 1.2, δή- 
μο0}] ϑημον νιων ΧΙ, Δί ίογανε στα ἀτίουϊο Οεοτρ. πᾶς ὁ λειτ.) 
οπ πίε (τα ας ἐπείμνε δῖλν. ονῖνὶς φωὶΐ ἱπρτεδίεδαιαγ αὐ ἰδίαι 

Ασιι. τ. δίαυς. Ασγηι. Ἐά, καϑὰ]) καϑὼς 18, 118. ΑἸά, κα- 
ϑαπιρ ἐξ: ους ΧΙ. καὶ ἐγίνετο ἢ ἐπισχεψις ργαανκὶς ςῳ, ἐπε- 

σχίψ.} καὶ ἐπισκιψ. 82. επισχεψ καὶ Τρ. - ων Αγα", 2. 
διὰ φων.} ἐχρτγιπιῖϊ διατάγματι (ἢς) δἷαν. Οἶτογ. 

ΧΧΧΝΠΣ. Καὶ ἱπισκ. υἱοὶ] καὶ ἐπεσκ. οἱ νιοι ὟΙ], ΧΙῪϊ τό, 18, 

48, 20, 10, 32), (4. ὅῳ 74, τού, 131, 134. ΑἸά, ΑἸεχ. Οαῖ. Νῖς. 

Αττη. 1. αἰΐᾳυς. Απη. ΕἘά. μά μρενυΐο β]ίονωπε δῖαν. Οἴἶτοσ. τε 

απ Τὶ ἐγαπὶ ΜΠ] Οοτς. Γιδαοὼν] Γεδεὼν το, 71. 76. ΑΥπὶ. 1. 
ἃ) ,ἴχυε. Αἰτη. ΕἘά. Γιρσὼν Οομηρ!. 5ϊαν. Οὗτος. Γηρσὼν Ἄχρείπιϊς 
δῖαν. Μοίᾳ. Γιδὼν Ἔχρτγίπις Οθοσρ. κατ᾽ οἱκ.] εἰ ἄοπιος Αὐδῦ. 2. 
εἰ ἡκχία ἄονιοι Ἀταθ. ι..2. δῖαν. Οὐἶγος. Οεοσρ. τσατρ.} ραίγμσι 

Οορι. ,ανι δῖαν. Οἰος. 

ΧΧΧΙ͂Χ. 

Ἀπῃ. Ἑὰ. καὶ ἐχανω) αὶ 53, 129. Αγαῦ. 3. ἕως} καὶ εω; 
1ο8, ι18,.128. καὶ ργαιητοξ ουπὶ δὲ ῥγάθοιηῖς ΓΝ. ρῥγσηλς Ἰάδαι 

Δ κΚ Αἰεχ. -ξ νιου 8. ὁ εἰσπορ.} ο ἐχπορ. 19, τοβ, τιϑ. φωὶ 
ἐπργεάιεῤαίαν Αττη. τ. αἰὔφυς. Αγ. Ἑὰ. τὰ [γα] πῃ πιπη. 

ποφυϊατὶ ἐχρήπιιης Αταϊ. τ. αἰἴᾳυς. Απη. ἙἘά. ἐν τῇ σκχ.} τὴς 

σκηνης ὟἼ], τς, 29, ς9, 64, 71, "ς. ΑΓαΌ. 3. 
ΧΙ,. Καὶ ἰγ. κἡὶ ἐπίσκ. αὐτ.Ἶ α καὶ ἐγέν. 53. κα οπιπίδ 11. δλ- 

Ὀεῖ οπιηΐᾶ ἴῃ ομαγδᾶν, πΐποσε Αἰσχ ὀ ἢ ἐπισκ.] ο αριϑμος. καὶ ἐγε- 
γέτο ὁ αριϑμος ([ς) 19. ο αριϑῦμος τοβ, 118. Οορῖ. Οδοτς. ἤς 
τηᾶρο Χ. 1 ρί. αὐτῶν 19) -᾿ ἐν τὴ σχηνὴ Τοῦ μαρτυρίου ΥἹΙ!. 
αὐτ. τ --αὐτ. 39], αἰϊεγυα. εἰ φυς ἰΐ5 ἰηιετ]αςεηϊ τού. αὖτ. α5 

--αὐτ. 397 α αἰκετυι,. εἰ αι ἐϊ5 Ἰηϊτοδοεπῖ ς-2. κατ᾽ οἶκ.] δἰ ἀΐονιον 
ΑΥΑΡ. 1. 2. 3. τατρ.} ρβαίγανε (ορῖ. ἑἱξακόσ.} ε: ῥγδτηϊῖ- 
της δίλν, Οὗτος. Οεοζς. τριᾶκ.) καὶ τριακ. 28, ὃς. ϑίῃ. 

εἰκοσαετ.Ἶ υἱχίπεϊ ἀππὶς ϑ5ιλν. Μοίᾳ. Αὐπι. 1. δἰϊΐᾳυς. 

Ψ}Ὲ πῆς χύλήι{ μα] λέγ" ονΧ δι, οἷυτοὶ Χ Δ 67. (ἐν ἤγννί εβχς. 

ςνμη10. διλλχ ποὺς δτύλου, γσύνων -((. ζωἡ «γ{{ώ 2. γε, 

ΘΜ Ο 
ὡς εαξε .-' 21. α 

ΓΕ υζι 

μα δ 



Χ κὦ 

᾿ς ἴθ ᾳις. Αστη. Εά, 

.- Οὔἶτορ. Απῃ. τ. δἰΐφυε. Αὐτη. Ἑά. 

ΑΡΙ 

σχέψατο Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν διὰ φωνῆς Κυρίου, ἐν χειρὶ Μωνσῆ." 
υἱῶν Μεραρὶ χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους πσατριών αὐτῶν. 

6ΘῬ. ΜΟ΄Ί[. 
ΚΕΦ. Ὑ. 

Αὕτη ἡ ἐπίσχεψις δήμου υἱῶν Γεδσων, “ἂς ὁ λεισόυόγον ἐν τῇ σχηνῆ τοῦ μαρτυρίου, οὃς ἐπε- ει. 

᾿Επεσχέπησαν δὲ χαὶ δῆμος 
93 ῪἿ-Ν 7 ν 4 ίφω ς 

Απὸ τπᾶντε χαι εἰχοσᾶετδς χαὶ 

ἐπάνω ἕως “πεντηχονταετξς, “πάς ὁ εἰσπορευόμενος λειτεργεῖν πρὸς τὰ ἔργα τῆς σχηγῆς τᾶ μαρ- 
Ρ] », » ἰων ᾿΄᾽ [ωἦ ρῳ ΧΩ 

τυρίου. Καὶ ἐγενήϑη ἡ ἐπίσχεψις αὐτῶν χατὰ δήμους αὐτῶν, χατ᾽ οἴχους πτατριῶν αὐτῶν, 44. 
[4 Ν᾿ ’ 

τρισχίλιοι χαὶ διαχόσιοι. 
᾿Ααρὼν διὰ φωνῆς Κυρίου, ἐν χειρὶ Μωυσῇ. 

Ν9 Ν - ε»ν ᾽ ν Ν ’ ΄ς ΄ Ν » »ν ρ 2 "Ὁ 

χαὶ Ααρων χαϊ οἱ ἄρχοντες Ἰσραὴλ τοὺς Λευίτας, χατα δήμες χαὶ χατ᾽ οἴχους “πατρίων αὐτῶν, 

42. 

43. 

ω ε » Ζ εν. Ν ᾽ “- ᾿ 
Αὕτη ἡ ἐπίσχεψις δήμου υἱῶν Μεραρὶ, οὃς ἐπεσχέψατο Μωυσῆς χαὶ ἃς. 

Πάντες οἱ ἐπεσχεμμένοι, οὗὃς ἐπεσχέψατο Μωυσῆς 46. 

᾿Ασὸ πέντε χαὶ εἰχοσαετοῦς χαὶ ἐπάνω ἕως πεντηκονταετοῦς, σᾶς ὁ εἰσπορευόμενος «πρὸς τὸ ἔρ-- 47. 
“αωχιν ν ἣΨ ν᾽ »Ζ ᾿ “᾿᾿ “- Ζ΄ 

γον τῶν ἔργων, χαὶ τὰ ἔργα τὰ αἰρόμενα ἐν τῇ σχηνὴ τὰ μαρτυρίου. 
3 ΄ 3 

σχεπέντες, ὀχτακισχίλιοι “πενταχόσιοι ὀγδοήχοντα. 

Οἴτοσ. “σεοτσ. Αγαὶ. 1. δΐᾳυς. Ασγλ. Εα. 
120. . , 

ΧΙΙ. Αὕτη ἡ ἐπίσκ. ουτὸς ο αριϑμος 19, τοϑ, τ18. Θεογρ. ὥς 
ΤΑΔΓρΡΟ Ῥγίπηα ᾿πᾶπ 130. δἰ ρύςπητος Αγαῦ. 2. δήμου] κα 19, 
τοῦ, τοϑ, 118. Ατπ). 1. Θεοῦ. τοὺ δημον τό. υἱῶν] τῶν νιων 
τοό. Ατίη. τ. Γεδσὼν] Γεδεων ζτ9, 7170 76. Γερσὼν ΟΠ. 
δίαν. Οἶτοσ. ἐἜχρείπις Γηρσὼν δῖαν. Μοίᾳ. εχριπι: Γεδὼν Οεοτρ. 
σᾶς ὁ λειτ.} φηιπίμηι πέτα ζαοιεπείμηι οἷν. ογιπὶς φμῖ (πονῶ αεϊεδαι 

Οεοῖρ. Αὐπι. 1. δἷχυθ. Αγπλ. Ἐά, ἐπεσκέψατο] ἐπεσχεψαντο Χ. 
1 τρί. δ[αν. Μοίῃ. διὰ φων.} ρῥεγ νεγόμπι 8δ'αν. Οἰἶζγορ. 

σεγμεσι Ατῦη. τ. αἰἴηυς. Ασην. Ἐά. ἐν χειρὶ Μ.} “ ριαπυτυμῖ 

ΙΝ, ΑΙεχ. α ϑίαν. Οὗτος. εἰ ργωπιτις Οεογρ. 
ΧΙ]. Ἐπεοκίπ.] ἐπεσκέπη Ν]1. Λιρεγυΐβο δῖαν. Οἶτορ. δϑὲ 

καὶ] α δὲ το. Ατπη. τ. αἰϊΐᾳφυθ. Απῇ. Ἐά. κα καὶ δῖλν. Μοίᾳ. 
τυπίφης Οεοιω. δῆμος} δημοι 74, 84.» τοῦ, 134. δῆημου ὃς. 
δημους ζ9ς. δῆμον 64. α δῖαν. Μοίῃ. υἱῶν] ΜΙ σὰπὶ ἀὐῖῖουϊο 
δῖαν. Μοίᾳ. αδπιουϊυπὶ Ργατηϊτυης Ατπ). 1. αἰδϊαυε. Ατιὴ. Εά. 
Μεραρὶ] Μεραρεὶ [ἰρζ. κατὰ ϑήμ. αὐτ.} κα 7ς. 7ωυχία εγίδις 
εογιι ϑἷαν. Οἷτου. κατ᾽ οἷκ.] εἰ γκχία ἄοπιος Αταῦ. 1. 2. Ατσηγ. 1. 

εἰ ἄονιος ΑΥδῦ. 3. πατρ.] ραίγμσε (ορῖ. 
᾿Απὸ] αὶ ἰῃ τοχίυ, {εἰ παδεῖ πλᾶγρο ῥείπια τηδηι, ΥἹ]. 

υἱοί! ἀππὶ ϑῖδν. Αττῃ. 1. ὦ υἱριπεὶ 

Ασπ. Ἑάὰ. καὶ ἔπ. ἕως ποεντήκ.] 
πιντηχονταῖτ.} τοεντηχοόντὰ ἐτῶν 

χᾶϊ ΤηλΙσΟ ὈΓΠΊΔ ΓΊΔΏ 

΄ 7μχία 

αὖ» 

ΧΙΙΠΠ. 
εἰκοσαετ.}] δέκαετ. (ἢς) ςο. 
αηπὶς Αταγεηὶ (οὐά. τε]. 
α 130. ἕως} καὶ ἕως 18. 
Σοϑ. δῖαν. Οἴἶτζορ. τᾶς] και πᾶς ζ9. 
19, 1οϑ, 118. γιὲ ἱπρτεάιεῤαίωγ Οεοτρ. Ἀπ. σ. αἰΐαυς. τη). Ἑά. 
λειτουργ.] α 43. “Ἢ καὶ ποιεῖν το, τοῦ. (οιηρί. Οορί. τρὸς] 
εἰς τό, ς3) 77). λα ὍΟὐοριί. τὰ ἔργα] εχρτίπηϊε τὴν λειτουργίαν 
δῖαν. Οὗἶσορ. ἱπ πυηι. δηφυΐατὶ ἐχρητηυπῖ ΑΓπι. 1. αἰΐᾳας. Ατση]. 

Ἑά. 
ΧΙΙ͂Ν. Καὶ] α Ατπιεπὶ (οάά. αἰΐφι!. Απτη. Ἑὰ. ἐγενη 9] 

ἐγίνετο Ψ]Π, τς, τό, 209, 52) 45, 47) 68, 64, 73, 75) 77, 82, ὃς, 130, 
131. Αἰά. Οδι. Νῖς. δίαν. Μοίᾳ. ἡ ἐπίσκ.] ο αριϑμος 19, 1οϑ, 
τϑ. ϑῖδν. Οἴτορ. πμηιολα!ο ΠΩ ἃτιϊςυΐο δῖαν. Μοίᾳ. αὐτῶν 15} 
τῆς συγγενείας ῥΓΖΕΠΝ ΤΩΣ ας) 16, το, 28, ς 5, 58, ὅῳ 8ς, 1τοϑ, τ18. 
Αἰά. Οαι' Νὶς. οαάεπι ργωηντει, (ρα ἱποίυ υποὶς, ΑἸεχ. -Ἐ τῆς 
συγγινείας ἄντὼν ξ7ν 50, 73» 77) 130, 131.  ἡυχία “γίδες ξογεε 

81αν. Οἴἴγορ. κατὰ δήμ. αὐτ.}) κα ΠΙ, 28, ςς. κα ἴῃ ἰεχίυ, {ἢ 

Πδρεῖ τηᾶγρο, 85. κα ἦπ τεχίυ, 1εὦ Ὠδθεῖ ΠΊΔΓΕΟ ῬΓ πὰ πιᾶπι, 130. 

α αὐτῶν τό, 131. (αι. Νίς. Βαρεὶ οπιπία 'πῃ Ἵμαγαέξς. τηΐποτε ΑἸεχ. 
κατ᾽ οἵκ. τ. αὖτ.) . ζ2. “ ρμιφιυευηι ΓΝ. Αἴεχ. 6 ργαπιυπε 
ΑἸΔΡ. τ. 2. 8ῖαν. Οἴσορ. εἰ ἀἴονιος ὅζς. Ἀγαῦ. 3. σπατρ.] ραίγμηε 
Οορῖ. Μανηίδμε ϑίαν. Οἶτορ. καὶ διακ.] α καὶ τοό. ΟΘ΄ εοτξ. 

ΧΙΝ. Τοΐμπι σοιηπηα κα τού. αὕτη ἡ ἐπίσκ.] ρεξταϊτῖς καὶ, 
(ςὰ ρυπῶ!5 ἔργ ποίϊδϊυ πη, 29. ἀϊε πμπιέγς ϑῖλν. Οἰἶγορ. ἦκες πκπιε- 

γαἑίο δῖαν. Μοίᾳ δήμου] κα 29. Οορι. ΑἸ. 3. σοῦ. ρορωΐο- 

γε Αταῦ. 1.2. υἱῶν] κα 'π ἴοχίυ, 1ε4 πλρεῖ τηᾶγρο οὐπὶ ἀσίουΐο ἃ 
ῬὈτπιᾶ πιᾶηῦ» Ατὐτη. τ. δἰτίσυίααι ργρεπηϊυπὶ Ασππεπὶ (οὐ. τευ, 
Ἀπ. Ἑὰ. Μεραρὶ] Μεραρεὶ Τλρί. 'Δαρ “τ Ἀαρ. ἰη ςοπ). 26] 

α δἸϊετπιῖτ. εἴ αυα 115 ἱπιεασεηὶ ς3. ιὰ φων.} ἡωχτα νεγδωνι δῖαν. 
ἐν χ: Μ.] α ϑίαν. Οἴἶτορ. 

εἰ ρῥτατηϊπις εογρ. ἐν χειρὶ --ἰ Ααρ. ἴῃ φοπι. 46] α πᾶ εἴ 4ιι85 
τὶς Ἰηϊεγδοεηΐ ζ0. 

ΧΙΝΙ. Παντες) Ἔομου τ8, 30. δὲ ογαγιθ: ΑταὉ. 8. 

ἰα 1,ουϊίαγάση δῖλν. Οἶτορ,. οἱ ἐπεσκ.] οι πριϑμημενοι 195. 1οϑ, 
118. Δμῥεγουίβοπε: οὐτ απτιουΐο δῖαν, Οἴἶτορ. Ἐχργπη ἃς ἐπτο αἰ ας 

Αγῦ. 3. - Ζουμιε 8.δν. Μοίᾳ. ἄρχοντ.} -Ἐ νιοι Χ. -Ἐ νιων 

ΟΥ̓́ΗΜΙ 3. 

4« ᾿ ᾿ 

ὃ εἰσπορ.) ο ἐχπορ. 

Καὶ ἐγενήϑησαν οἱ ἐπι- 

Διὰ φωνῆς Κυρίου ἐπεσχέψατο αὐτοὺς ἐν 

ΨΙ, ΧΙ, τό, 29, 30, 32, τύ, 57, 58, 645 73» 77, 82, 128, 170, 111- 
Αἰά. 1ρί. (μὲ, Νὶς. Οορῖ. -Ἐ Ἰάεπι υηςΐβ ἱποϊυπηι Αἰεχ. - τῶν 

νιν 48, 52, ὃς. δῖαν. Μοίᾳ. - αὐτων τι8. - αὐτῶν τῶν υἱων ς3. 

“ἱ- οἵ πιρπο συεγκπὲ ἐος Αταὺ. 1. τοὺς Λενιτ.} α 8αν. εχ Ζευμῖς 

Αγαῦ. 3. Ζιευΐαγησε οατὴ ἀτςιο Ατηγ. τ. δίας. Απη. Εὰ. -Ἑ λαχία 

πορεία εογμ Ο(ορῖ. Ατγὰῦ. 2. δήμ.} -Ἐ αντων ΝΙΙ, Χ, ΧΙ, τξς 

τό, τδ, 29, 30, 32) 52) ς3,) 545) ς ς) ςό, 64) 74) 7ς, 76, ὃς, τοβ, 128, 
110) 131) 134. (οιηρί. ΔΙά, Τιρῖ, δι. Νὶς. Αἴ. σ. 2. δῖαν. 
Οεούς. Αστῃ. 1. αἰϊΐᾳυε. Ασπὶ. Ἐά, καὶ υἱκ.] ΑΝ 1Π|1Ψ, ΝΠ, Χ, 
ΧΙ, τς, 18, 32, ς2, ς3,), ς4. ςζ) ζύ, ςγ, ς8, ς9, 64, γ1, 73ν 7. 7 δ. 
γ6, 77. τοῦ, 130, 1317) 134. (πρὶ. Αἰά. 1Γρῖ, τ. Νῖς. Ατπ). 1- 

αἰτίαις. Απτη. ἘΔ, δαῦεῖ ἴῃ οἰιαγαῦδ, πιΐποσε ΑΪδχ. 

εἰ ο»πος Αταὺ. 3. 

αὐτῶν] κα 71. 

ΧΙΙΝΙΙ. εἰκοσαετ. οὐριίκίὶ σπηὶς δῖαν. Αττῃ. σ. 

ἈΑγηγθηὶ (οάά, τεϊαυ, Ατπῃ. Εά. ἕως] καὶ εὡς ς9. χαὶ (ωῦ ααὶ 
Ῥγαυλῖ 1, καὶ (Ὁ κκ ἴῃ ομαγδέξ, ππΐιοτε Ργαλας ΑἸεχ. πεν 
τηχονταετ.) φμίηφμαρίμ!α ἀριπος δῖαν. Οἴτον. τὰς] α ϑῖαν. Οἵ. 
ὕοσ. ὅ εἰσπορ.} ο ἐχποβ. τό, ς7, 73 77ν13τ.ι φιὶ ἐπργεάϊεῤαιμν 

Οεοτγρ. πρὸς} εἰς το, 71. τὸ ἔργον] τα ἐργα γ6. Οοιηρὶ. 
τὴν λειτουργιῶν 10, 1οϑ, 118. τῶν ἔργων] α ΧΙ. 
πλρρίηαῃ, δγ. 
ζοπΊπηᾶ 40 τελῖο, 130. τῶν ἁγίων 29), ξ49 ςβ, 74, 7ς, γ6, 84, 8ς, 
τού, 134. (σέο. Ατπι. τ. αἰϊϊχψιιθ. Αγ. Εὰ, τὼν αὙων τοᾶδῦσο 
Ῥτιπια τιᾶτὰ 130. ἠμχία ορεγα (απέζογιμα σατὴ ἀποῦι5 ἀτίς 8. Οοριῖ. 
ἐπ πίε: “αηέϊμαγὶλ σατλ ἁυτιου 8 Αταῦ. 3. ορεγαγὶ ϑῖδν. Οἴἶτζορ. 
χαὶ 3] κατα Χ, ΧΙ, τς, 18, 128. 1ἡρί, Οορε. δῖαν. Οἶτοσ. τὰ 
ἔργα ] ἴῃ πυπη. Πηφυϊατὶ ἐχρηπνπε Αππ. 1. αἷίᾳυς. Απῃ. Ε4. σ΄ 
Ργαυ ας δῖαν. Μοί4. τὰ αἰἱρομ.} τὰ ἐρομενῶ τό, )ς. , τὰ 

Ολι. Ν!ς. ἐχρεπηϊ τοῦ αἴρειν ΑΥΑΡ. 3. φία ρενβείκπιεν Ἀταὺ. τ. 2. 

εχρεϊπιμηῖ τῶν αἰρομένων Ατιη. τ. αἰᾳφυς. Αττυ, Ἐά. ἐν τῇ σχ.] 
ἐκ τῆς σκηνῆς 74) 706. ἔπι τῆς σκηνῆς 10, 108, 118. ἐαδεγηαεμίϊ συτα 
διῖουϊο Αὐτ. 1. αἰϊΐχυθ. Αγηγ. Εά, 

ΧΙΝΤΙΙ. Καὶ) ΟΝ, τς, τό, τ8, 28, 30, 93, 55) 57» 59, 64, 
73ν 77. 83, 128, 1209, 130, 131. ΑΙά. Οχι. Νὶς. Αὐτὰ. 1. Οδογρ. 

“α ϑ8ϊἴαν. Οἰἶγορ. ἐγενη9.] ἐγεννηϑ, 73. οἱ ἐπισχέπ.} οἱ 
πεσχ. 1. οἱ ἐπισκεῴϑεντες ΧΙ) ςό, 74, γό, 8.4. τοό, 134. Οοηνρὶ. 

κατ᾽ οἱχ.] 

τατρ.] ραίγωπι Οορμῖ. μαμεδν ϑὅϊαν. Οἤῇτορ. 

Ω τσ μ ΔΉ 

4 ἡ οἱ ἐπβσχέμμενοι Χ, τς, τό, 18, 19, 28, 30, 32) 53, 54) 55») 579) 645) 71} 

“ἢ, 7, ἡ) 835) ἴδ8, 118, 128. Αἰά. ΑἸεχ. Ἱμρί, αι. Νὶς. ἥς 'π 

ἰοχίυ, [δὰ οἱ μυῦθες 8 Πλᾶγρο, ὃς. - πανες 719 74, 76, 84,) τοῦ, 
134- -Ἐ αντων ἹΝ,, ς8. ϑϊν. Οἴἶγορ. - ἸΙήεπιὶ ἢ Χ ἰπ οδαιαῶ. 
τηΐποῖς ΑἸ]οχ. πενταχόσ.) καὶ πεένταχ. ΧΙ, 76. 8ϊαν. Οἴου. 
Αγπη. 1. οκταχοσίοι ς3,) τό, 129. [ηπἴεγ [6 ω (ὐχτακόσιοι) εἴ ᾧ 
(πεντακόσιοι) ἔλοϊς Ροτυεγαηΐ ρεγπγατατῖ. ὀγδοήκ.} καὶ ογδ. 74. 
η6. τοντηκοντὰ 111. ὃ ἢς. ὀγδοήκοντα ἴῃ ομιαγαξξ, πήποτε Αἰεχ. 

πλλΓΡΟ ἢος {ςδβοϊϊοη ̓  τὴς τείοιτι. καὶ μὴν πὸ τῶν κατὰ μερος Ἶ ρπ 

(60) ευρισκονται, ὡςε ἢ ἡ ομᾶς (ἢς) ἐσφαλται πέρι τον γραμματος, ἢ 
τὰ κατὰ μερος τς. 

ΧΙΙΧ, Διῶ φων.} δὲν υεγόμπε δῖαν. Οἷἶγος. Ατπιεηὶ Οοἠὰ. ἱϊ- 
4.1. Απῃ. Εά. 2ὲγ »"απάαίμπι δῖαν, ΔΙοίᾳ. ργϑπιτες ἐπ παηκ ΜΟΣ 
ὥεοῦρ. ἐπεσκ. αὖτ. ἐν χ. Μ.}] "71. ἐπεσκέψατο] ἐπεσκεψανῖ]ο 
29. Οὐοριῖ. ὅ8ϊαν. Οἰἶξγορ. οὗς υποὶς ἱποίιιπιπι ργαπηϊτῖς ΑἸεχ. εἰ 
ΡΓαπ Ως δῖαν. Οἴἶτος. ἐπεσχ. αὐτ.} πανιεγαιὶ ψμπὶ Αταῦ. 1. 2. 

αὐτὲς} ργαιτλϊτιιπε Μωυσῆς 19, 1ο8, τ18. (οΠ!ρΙ. δ[δν. Μοίᾳ. σε οτρ. 
“Ἔ Μωνσης και Ααρων 54, 75. “Ἔ δονιίπες Ατια. 1. αἰϊΐφυε. Απι. 
Ἑὰ. ἐν χειρὶ Μωυση] λ 52. δῖαν. Μοίᾳ. λ ὗ ΠῚ. Ἡ χαε 

Ααρων 3) 56, 129. ἐν χειρὶ Μ. [“ἀ ἐν ἴῃ οἰιαγαέξ. πΐπογε, ΑἸεσ. 

πγίς 7 
α τῶν ἰπ᾿ (ΝΟ δ πιάτα παῖ) ΡΠΊ8Ὰ τ ἡ εὐλν 

48. 
49. 

Ἂ Ἂς 

ΑΌΣ 



ΑΡΙ ΘΜ. Ο 1. 
ΚΕΦΟΙΝ. 

5. 6. 

ΝΝ “6Γ4ἋἌἼ ἅν ἂν ὃ" -2ὦΨ ΜΝ 9. “,μο»ἨὨἨὨ» 4» ΕΝ 3 ΄ ΟΣ 9 

χειρὶ Μωυση, ἄνδρα χατὰ ἄνδρα ἐπὶ τῶν ἐργῶν αὐτῶν, χαὶ ἐπὶ ὧν αἱρουσὶν αὐτοί" χα! ἐπεσχε- 
Δι, φ Ζ 7 ΄ῷ ρῷ 

πῆσαν, ὃν τρῦπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Πρόσταξον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐξαποςειλάτω- 

σαν ἐκ τῆς “ΦΖαρεμδολῆς “τάντα λέπρον, χαὶ “πάντα γονοῤῥυή, χαὶ πτάντα ἀχάϑαρτον ἐπὶ ψυχῇ. 
᾿Απὸ ἀρσενιχϑ ἕως ϑηλυχ ἐξαποςείλατε ἔξω τῆς παρεμβολῆς, χαὶ οὐ μὴ μιανδσι τὰς σαρεμ- 

4. ξολᾶὰς αὐτῶν, ἐν οἷς ἐγὼ καταγίνομαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ ἐποίησαν ὅτως οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐξ- 

απέςειλαν αὐτὰς ἔξω τῆς ππαρεμξολῆς" χαϑὰ ἐλάλησε Κύριος Μωυσῆ, ὅτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ 

Ἰσραήλ. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πσρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραὴλ, λέγων, ἀνὴρ 
Ἅ, “««ι ὦ“) Ἃ, ᾽ , ΙΝ “ ων ε “Ὃ “ 2 ͵΄ Ν ᾿ 7 ᾿ 
ἢ γυγή, οςις ἂν “σοιηση ἀπὸ “σασὼων τῶν ἀμαρτίων τῶν ἀγϑρωπίχων, χαι παριδὼν “παρίδῃ χαι “- 

Ζ΄ ε΄ .» “ 3 2 ᾿ ε ΄ ἃ 3 7 ν. » ,΄ Ν 
γ. πλημμελήσῃ ἡ ψυχὴ ἐχείνη, Ἐξαγορεύσει τὴν ἁμαρτίαν, ἣν ἐποίησε, καὶ ἀποδώσει τὴν πλημ- 

μελείαν". τὸ χεφάλαιον, χαὶ τὸ ἐπίπεμπ]ον αὐτῇ ποροσϑήσει ἐπ᾿ αὐτὸ, χαὶ ἀποδώσει τίνι ἐπλημ- 
[4 ἮΝ" Ν “ » « » , ἰ , " » Ὅ.Ὁ0 

8. μέλησεν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ μὴ ἦ τῷ ἀνθρώπῳ ὁ ἀγχιςεύων, ὥςε ἀποδοῦναι αὐτῷ τὸ πλημμέλημα 

ἄνδρα 13] 53, ςά, 129. ανδρας 19. αν» (βε) Ατι. :. κα]ὰ 

ἄνδρ.) , ϑ5ιλν. Οἴἶτος. ἐπὶ τῶν ἴργ.] «ὦ οβμ οὐπὶ ἀπίουϊο 
Ἀπ. 1. δἰίᾳυε. πῃ. ΕΔ, ἷπορως εἶμ: 7ωχία ορω ((ς) δῖαν. Οἴγορ. 

αὐτῶν) ἀντου 10, 30, 1ο8. δίαν. Οἴτορ. ἐπὶ ὧν} ἐφ᾽ ὧν ΧΙ; τ9, 
4, 745) 7.. 76, 8... τού, τοϑ, τ18, 134. μμῥὲῖ οαστα φσμφ Αττησηὶ 

(οὐ. αἰἱαυ. Απηῃ. Εά. αΐἵρουσ.) ἀρουσιν 2. καὶ ἐπισκέπ.} 
«καὶ Οορί. Απηςηὶ (Γοὐά. δφυ!. Αγπι. Εά, -{- αὐτο ἵν. -} ἰάεπι 

δ Χ ἰπ ςμαγεές. πιίπογε Αἰεχ Ὄχρηπιηδ καὶ ἐπισκέψατο αὐτοὺς 
Ατωῦ. 3. συνίταξι) ἐνετείλατο 1τοϑ, 118.Ὁ. τῷ Μωυσῆ] α Ατγὰῦ. 
1. 2. 

1. Καὶ) ζριαίορι. ῥεῖπιδ πιλῆυ Ατην. τ. κα Οεοῦζ. Αἰπηεπὶ 
(οὐά. τεϊϊφυὶ, Αἰ. Εα. σρ. Μίωυσ.)] Μοΐ οσὐπὶ ατίςυϊο Θεοῖς. 
ἐν. λίουε Ατὰι. τ. αἰϊαυς. Απῃ. Ἑάὰ, λέγων) εἰ ἀϊεὴ Οεοτα. 
Ἀπη. τ. διε. Απῃ. Ἐά. 

11. Πρόσ]αξ.} λάλησον Ογτ. ΑἹ, ἱ, ρατῖε ρεπιλ, 480, ς 36. ἱ, ρας 
{εςυπάλ, 14. ἐϊ,); οὐ πρόσταξον νὶ, ῥᾶτῖς ῥτὶπιᾶ, 201. ἐξα- 
πογιιλᾶτ.) ἀποζειλατ. τς. Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρας ἐεςυηήδ, 3 ς 4. νἱ, ρατῖε 
Ῥηπιδ, 201 ; [4 ἱξαπογειλατ. Ὀΐς 410. παρεμδ.] συναγωγης 11]. 
παριμξολῆς ἦπ «ἰδγαέϊ. πιίποτο, Αἰεχ. - λας Αττα, τ. δἰϊίᾳυς. 
Ἀπῃ. ΕἘά. πσπάνταὰ λιπρ.}) λέπρ. τ. Οντ, ΑἹ. ἱ, ματῖς ἐδςυπάλ, 3 ς4. 
[τ το. λέπρ. ἴεν 410]. ἴῃ πυπι. ρίυγα!! ἐχρηπις σοοιγ. “γονοῤῥ.) 
βέοντα πηᾶγρο ρεπιΔ πιδωυ, ἔς]. υἱ γονοορεονζα Ἰερετεῖυτ, 1320. ἀσόεη- 
ἐεπε σιαγμίανε (ορῖ. καὶ πάντα 1] α Αππςηὶ (οὐά. αἰΐᾳφυ!. Ατηι. 

Ἑὰ. ἄχαϑαρτ. ἱπὶ ψ.) μιμιασμένον ψυχὴ πιλῦφο μεϊπιὰ πιᾶπυ 
110. ἐπὶ} α τό. Ογε. ΑἹ. ἱ, μβαπῖε ἰεουηάλ, 1ς4, πὰ μαδεῖ τοῦ 
Αἰ]. α φυοφυς, υἱ πιούο νἱάϊτπηυς, ἰπ ἰεδλϊομε παρ ὶ8}} ρα πιας τπιᾶπυ5 
130, ἔν 109, 72, ιοϑ, 118. εἴ ἢς Ρβηο, ποϊληῖε [Δο Κίρμο ἱπ δ. πεάϊς 

ΝΞ. (. πιεπηςεῖ εἴζυ γι ἰοςιις ῬΗΙοπί». ψυχῆ) τη ψ. τό, γ2. Ογτ. 

ΑΙ. ἱν ρατῖς ἐςουμάλ, 1ς4,) 1οἀ τοῦ ψυχῆ αἰ. ψυχης 4. Ὁ οὐκ 
ἄγαὺῦ. 4. 

11. ἐξαπ. ἕξω τῆς ταρ.}] α 43. ἱξαποςιείλ.) ἐξαπρκειλεται 
(((ἰ!. ἐξαποςειλετε) )ῆς. απογειλατε 19. 118. ὥς ΟΥγτ. ΑΙ, νὶ, ραπε 
Ρεΐπηα, 201, [εὰ ἐξαπος. ἴογ αἰ. Ἄσιέίεα Δταὺ. 3. -ἔ ἐ]οε Αταὺ. 
1.2. εἰ ἐπίμε δῖαν. Οἴἶτος. παριμξ.}  ἰξαπορειλατε αὐες 
ς8. ΑΥΔΡ. τ. 2.΄ - ελόεπι ουπὶ Ἂς ργασημῆο 1, -Ἐ ελάεπι 1 “ΠΔ- 
ταῦ. προσ εὐπὶ Νὰ ρὑγαπῆο ΑΙεχ. Ὁ λας Ἄπῃ. ᾿. αἰ χιια. 
Απη. Εά. τοαρεμξολης---σσαριμξολαᾶς]) κα Ροϊεετηυιη εἰ μας ἰἷε 
ἐπϊοτδοεηῖ 18. οὐ} α δῖαν. Οὗτος. Ἀττι. 1. δἴᾳφυς. Αγπι. Εὰ. 

μὴ} ἿΝ, ΝΙ, Χ, ΧΙ, ας, τό, το, 18,29) 30) ς3», 54. 55» 66, ς 7, 
ς8, 9, ὁ 73ν 74. 75» 779 85. Ἰοῦ, τοϑ, ττ8, 128, 120, 131) 134- 
(πρὶ, ΑἸά. ΔΙίεχ. 10. δι. Νὶς. Οδοῦζ. α φυοφὺς (γε, Αἱ. 1, 

ρΡαπε ρήᾳμια, 480. νἱ, ρας ρῆπιᾶ, 201 ; {εὰ Παρεῖ 4|}0]. μιανσι) 

ἐπφμίμεκί δἷδν. Οἴϊοξ. αὐτῶν) «οβέκνι Αταῦ. 1. 2. ἐν οἷς] 

ἐν οἷς ζ0, ἰοϑ, 118. εἰ ἰκ φμίδη; ΑΥδΌ. 1. 2. καταγίνομα!) 
καταγινωμῶι ς. τοαραγινομαι ((ς) 72. ἀρραγεο (ορ. ἐν αὖ- 
τοῖς) α 72. δῖαν. Ἀπ. ι. αἰΐΐψις. Ασην Ἐὰ. , ἐν ΠῚ. αὶ φυοᾳυς 
ἐν (γγ. ΑἹ. νἱ, ματῖε μετα, 2019 (οὐ Παδεῖ αἰϊδὶ. ἐν αὐτοῖς, (εἀ ᾳυσδὰ 
ἐν ἰὴ εἰμιγδῶ, πιΐπογε, Αἰεχ. 

ΙΝ. ἐποίησαν 1} ἐποιησὲν (ἢς) 19, 108. ὅτως---φαριμξ.} 
α μξξο εἴ 40:5 115 ἱπϊετίαςεης τς. ἅὕτως 1], ΑἸΡ. 3. Ἰσρ. 1 
--Ἴσρ. 25] α αἰϊειαιῖτ, εἴ υξ [15 ἱπιεταςεηῖ 53. καὶ ἐξακ.-παρ- 
ἐμξ.)} ,α δας εἴ ην2 ἰϊς ἱμιοτγᾶσςης τοϑ, 118. ἰξαπέςειλαν) ἐξα- 

περελεν (ἢς) τό, γ3. αὐτὰς] «111. πιαῦοῖ 'π σΠασγδᾶξ. γηϊηογε 

ΑΙεχ. τῆς σαρεμθ.} εχ μεπσηηταης Ατπὶ. τ. αἰϊΐᾳφις. πῃ. Ἐα, 
καϑὰ εὐπὶ (44.] α 2. Μωυση) τρος Μωυσὴν 71. τὼ Ῥγϑπηϊῖ- 

τη ΓΝ. Δ], τό, 18, 28, ςς, τό, ς7, ς8, τον 74, 7ζ» γ6, γγ, δὼ 8ς, 

τού, 1οϑ, 128, 1209, 130, 134. (οιηρ!. ΑΙ. ΑἸεχ. Κὶρί. Ολι. ΝΊς. 

ναὶ Λίγο Ἀπὸ. τ. αἰϊΐαυε. Ασπη. Εά. οἱ υἱοὶ Ἴσρ. 25] α τ. 
Αγαῦ. 1. 2. αοἱ 30. 

Νν. Καὶ] {υρταίοτῖρι. ρυπια πιλοῖ ΑἸτῃ. 1. αὶ Οδοτρ. Ἀπηεηὶ 

Οοαὰ. τεϊϊαυϊ. Ατιπ. Βα. σρ. ωυσ.) Μοΐ “ὐπὸ ἁπουΐο ΟΘεογν. 
ἐψνι Λίοίς Αττὰ. τ. δἴυμαυς. Αγην. Ἑά. λέγ.-οπλέγ. ἰπ εοηι. 6) 
α Αἰκεγμῖτ. οἵ φυαὲ ἰἰ5 ἱπτετ)δοεμῖ ς29) τού. Αγαρ. 3. λέγων] εἰ δίρδε 
Οεοῦζ. Απῃ. 1. αἰΐφυε. πη. Εα. 

ΝΊ. τοῖς υἱοῖς] ε δἰ ς Αὐτὰ. 1. δἰίαυς. Απτ. Ἑά. λέγων] 

α ἷπ τεχῖυ, (δὰ μδθεῖ πρᾶγζο, 1]. “» μγαπιίταπο ΓΝ. ΑἸοχ. εν δὲς 
Οεοῖ. εἰ αἴεε: «ΑἌττα. 1. αἰΐφυς. Απῃ. Εά, - ἰὼ Αγδῦ. ι.᾿ 2. 
ὅςις] η τις 14 εἶ τις ἙΠοοάοτεῖ. ἱπ (ας. Νίς. δά. ὧν], ΧΙ, 
1ογ 74) 1ο8, 118. ἐὰν Ν]], Χ, 32, 129. ΑἸεχ. ὀ τριήσῃ] ποιησμι 
τό, γς» τού, 1οϑ, 118. ΤΙκούοτεῖ. 1. ς. ἔς, (ςἀ {υρετῦ εἰ εἴ η ρτα- 

{ςἠρῖ. ῥτίπια πιληῦ, 139. - ἀμαρτιαν ςς. πασὼν] , 11, 1Π7, 
ΙΝ. γι. ἰιαδεῖ πὶ ςμλγαῦς. πιίπογς Δ]οχ. τῶν ἀμ.} α τῶν Ατην. 1. 

αἴναυε. Αγῃ, Ἑά. ομαρτιῶν) α ((ς) ςς. ἀνομίων ς Ά. χαὶ 

τοαριδὼν}] τό ρυκηνπυος ΓΝ, ΑἸΟχ. τρί δ} - ἐν Κυριω ἘΝ, 
ς8. Α]ά. δίαν. Οτοξ. -Ἐ σός τὼ οδλγαός, πίηογς Αἰοχ -Ἐ δον 

πα ΠᾺΠῚ ἀτίςἷο δίαν. Μοίᾳ. -Ὁ 4 δονεὶπο σατη δττῖςυϊο Αγ. 1. 2. 

πλημμελήσῃ] τλημμέλησι 7... κκὶ ψυχῇ ἐκ.) ουπὶ (44. ποῃ οηι 
Ῥγαοοάςσι τυ, ςομηςεέξτ Αὐρ. 

ΝΙ1, ᾿Ἐξαγορεύσε.) ἐξαγορενσαι τ19. εξαγορευση τό, 111. 
Οοαιρὶ. δίαν. εἐξαγορεένσεως (ῇ) πιᾶγρο μγπιᾶ πιδῆι 130. χαι ἐξαγ. 
64. Οεογα. ἁμαρτίαν)  αντῆς 1τν 19, 1οῦ, 118. 

ς8. Αγωῦ. ᾿. 2. 

πιπογο οὐπὶ δὲ μγασπο ΑἸεχ. ἐποίησι] ἥμαρτε ΠῚ, τς, τό, 48, 
30, 32, 52) δζν 87) 64) 73ν 131. ς ἴῃ ἴεχᾷι, (ς ἐποίησε πηᾶγρο, ὃς, 

εἴ ρεΐπιδ πιλπυ 130. ἥμαρτε πηᾶῦρο Χ. ρ΄. ἐκοίησεν ἴῃ «παγαίϊ. 
πίποτς Αἰεχ. “εενεπί δῖαν. Οἰἶζορ. καὶ ἀποδ, κι. ---καὶ ἀποδ. Δ} 

α Ἰτεγυῖσ. εἴ αι ἰὶς ἰπιρτγλσεηῖ ς3. ἀποδώσει 19) ναί δῖαν. 
τὴν σλημμέλ.) τῆς πλημμελείας ζ4, 742, 73ν 76, 84, τού, 114. 

Αστι. 1. αἰθᾳυς. Αγπι, Ἐά. ὥς πιλτροὺ 8ς, εἰ ργπιὰ πρᾶπὰ 130. 
ἜἬ ἀγτης τς. “αὐτου ς8. ΑγΔΡ. 1.2. -Ἐ ἰάειη οὐπὶ ἈΚ ργαπιο, 

(εὰ εἐχοϊάϊς ὥσηυπι ἤποὶς, ΓΝ. -Ἐ Ἰάδην ἴῃ οἤδγαέζ, πγίηογε οὐπὶ 5ς 
Ργσηο ΑἸεχ. τὸ κεφ.} Ἐ αὐτε ς8. -ξ ἰάσπη σὰπιὶ ὥρπο ΗΠΔ]:, 
(εὰ οχοιάϊξ ἥγηυπ), ἕοπῖς Νὰ, ργσυ ιπι, ΓΝ. -Ἐ Ἰάσι ἰὴ ομαγαῶ,. πιὶ- 

ποῦς (Ὁ κα Αἰεχ. ὀ τὸ ἐπίπεμπῖ.} τὸ τείμπῖον ἴῃ αἰϊιβοηε ἱμδηυδι 
Ὑποούοτγεῖ. ἢ (ὐλι. ΝΊς. δά 1. υὐ εἰ ΑΡοϊιμναγίῃς. τὼ (δι. Νὶς. τι88. 

φκίπια; Αὐρν εχρτγίπης τὸ τέμπίον μέρος δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΙ ΧΙ: τροσϑησ.} ἐπιϑης, ΧΙ. ϑωσει 72. αἡώαε ϑίῖαν. ἐπ᾿ 
αὐτὸ] αυτω ΧΙ. επ᾽ ἀντω ι6, 35, ςς, 111. (αἴ. Νῖίς. οἰποδώ- 

σε; 23] απεδοϑὴ 72. ατοδοϑη 58, :ζ9. ἡνδάαι! δῖλν. Μοίᾳ, -Ἐ ἡ ίσιω 

(οἱ. φαίπίαια ρατίενι) Αταὺ. 1.2.  ἠϊμα ΑΥπι. 1. αἰφυς. Ατπὶ. 

Ἑά. τίνι) εἰ τινὶ Χ]]. ἐπλημμέλ.} εχρηήπιτ ἥμαρτεν 8ἰαν. 

Οἴἶτοσ. αὐτῷ] αὐτὸ 29, 59, 75. λ 108, τι8. ϑίλν. Οογρ. 
Απῃ. 1. δἰϊίχυς. Ασῃ. Εά. 

ΝΠ]. δὲ} α δῖαν. Οἴγος. σους. ἀνϑρῴπῳ] Ἔ αἰφιὶς Ἄπη. τ. 

Αἰ ἴφυε. Ατπι. Βα. ὁ ἀγχις.) καὶ ὁ 4.) ςζνό. 7ς. Αἰεχ. ΤΒοο- 
6Η 

“ αὐτου 

αὐτοῦ] 

Ἔ ἰάσπι συπ) ας ρῥγαπῆῖο Γἡ. -Ἐ Ιάδπ ἰη ομαγαῶ. 



--ν 

ΘΙ͂Ν 

ἤει. Νῖς. 

ΑΡΙΘΜΟῸΟ Ι᾿ 

πρὸς αὐτὸν, τὸ τολημμέλημα τὸ ἀποδιδόμενον Κύριῳ τῷ ἱερεῖ ἔςαι, “λὴν τὸ κριοῦ τ τϑ ἱλασμξ, 

δι᾿ ἃ ἐξιλάσεται ἐν αὐτῷ σερὶ αὐτᾶ, Καὶ τσᾶσα ἀπαρχὴ κατὰ πάντα τὰ ἀγιαζόμενα ἐ ἐν υἱοῖς 9. 

Ἰσραὴλ, ὅσα ἐὰν προσφέρωσι Κ τε (ῳ, τῷ ἱερεῖ αὐτῷ ἔςαι, Καὶ ἐχάςου τὰ ἡγιασμένα αὐτῇ, ἔς αι: 10. 

αὶ ἀνήρ, ὃς ἂν δῷ τῷ ἱερεῖ, αὐτῷ ξεαϊ 
;ς υἱοῖς Ἰσραῆλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτάς, ἀνδρὸς ἄγδρὸς ἐ ἐδν παραδῇ ἡ ἢ γυνὴ αὐτϑ, χαὶ ὑπεριδδσα 

ΚΕΦν 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τι. 15. 

παρίδῃ αὐτὸν, Καὶ χοιμηϑῆ τίς μετ᾽ αὐτῆς χοίτην σπέρματος, χαὶ λάϑη ἐξ ὀφϑαλμῶν τῷ αἰνδοὺς 13. 

αὐτῆς, χαὶ χρύψη, αὐτὴ δὲ ἦ μεμιασμένη, χαὶ μάρτυς μὴ ἦν μετ᾽ αὐτῆς, καὶ αὐτὴ μὴ ἢ. συγε:-- 

λημμένη, Καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πνεῦμα ζηλώσεως, χαὶ ζηλώσῃ τὴν γυναῖκα αὐτᾶ, αὐτὴ δὲ μεμίαν.-: 4. 
 ταῖ, ἢ ἐπέλσϑη αὐτῷ πγεῦμα ζηλώσεως, χαὶ ζιλώσῃ τὴν γυναῖχα αὐτῷ, αὐτὴ δὲ μὴ ἦ μεμιασμένη, 
δ Καὶ ἄξοι ὁ ἄνϑρωπος τὴν γυναῖχα αὐτοῦ πρὸς τὸν ἱερέα, χαὶ τρροσοίσει τὸ δῶρον περὶ αύτῆς, 15. 

ἀοτεῖ. ἱ, 222. ΑΥΔΌ. τ. 2. σι. 1. αἰΐφις. ἄπ. Ἑά. αὐτῷ 19] 
, .85. “Ὁ ρισανπκυη ΓΝ. ΑἸἰοχ. τὸ πλημμ. ι"--τὸ σλημμ. ο᾽} 

α ἃἰτεγυῖγα εἴ αἰ 115 Ἰηϊεασεηῖ 529 78. τὸ πλημμ. 15] -Ἐ εἰμ 
ΑταΌ. τ. 2. Ατπι. 1. αἰΐφυς. Ατιη. Ἑά, αρὸς αὐτ.} τὸ τρ. αὖτ. 
γ4.,. 76, 84. τού, 1324. ὙΠεοάοτεῖ. 1. ς. ἤς πιᾶῦροὸ 8ς. α (οη)ρὶ. 

δίαν. Ατσπη. τ. αἰϊίφις. Αὐπ,. Εα. τὸ πλημμ. 292] εἰ ργρεπικτυηῖ 
Αι. 1. αἰ σας. πῃ. Εά. τὸ πλημμ. τὸ ὡποδ.} , τὸ δηῖς αποδ. 
ης. κ“αάα! ἀεἰίωπι Αὐτὰρ. τ. 2. δῖαν. Οἴἶγορ. 

ἐγαάϊϊμω Ἄττα. τ. αἴας, Αὐπι. Ἑά. Κυρίῳ] κα τό, ς3. τω Κυρ. 
ἹΝ ΝΠ, Χ, ΧΙ τς, 18, 28,30, 329 54) 55» 57ν 58) 59, 64, 73» 74» 
5,5) 77. 84, 8:, τού, 129, 130, 13:1) 134. (οπιρ]. Αἰά. Αἰεχ, 1 ρί. 

(αι. Νις. ΑΓΌ. 1. 2. ϑιαν. Οἰἶϊγσοσ. ροιτὸ -Ἔ ὠἰελ δξωαπι σμέσηι ἐναα - 

ἐκρι (αἰϊατι ἕοπτο Ἰεξηϊοηδτη δὰ νοσδβ Ὀυφοεάδηςοβ γτεςερίαπι ἐἴι!5. εχ 

τηαγρὶ πο) δίαν. Οὔἶτορ. 
Αττη. Ἑά. ἔςαι} μ' ργαπιπαμε ΙΝ. ΑἸεχ. ἐὲ δγὶξ ΑΥΔΌ. 1 2. 
εο δῖαν. Μοίΐᾳβ.υ -Ὁ ἐμά Οεογρ. τοῦ ΧρΙΆ] τοὺς κριους ΧΙ. 

ἱλασμξ] ἐξιλασμου ς9. ΑἸεχ. εξ, {ς}]. υἱὐ ἐξίλασμα Ἰεραζεῖαγ, πλᾶτρῸ 
Ρεΐῃνα τΏδηι 130. δι’ Σ] σχρεπις ὅςις δῖαν. Οἰἕγορ. ἰξιλά- 
σεται) ἐζιλασκεται 73. ἐν αὐτῷ περὶ αὐτ.] περι αὖτ. ἐν αὐτω 
19» ζ4) 75» 84. τού, τοβ, 118, 129.) 134. (οπιρί. Τεοάοτεῖ. 1, 223. 

ἴῃ ἐδίο ργὸ ρεεςαίο δῖδν. Οἴἶτος. λα ἐν αὐτῷ Οεοΐζ, Αστη. 1. ἰδίαις. 
Ἄπῃ. Ἑά. 

ἐν ὅς 

ΙΧ. ὠπαρχὴ) ἀρχῊ 18, 19, 53, 108. Πὶς ρίεης ἀϊπίηρυϊε Χ. 
ἝΞ ἐλμς ἴῃ πιδίσιιπο Αταῦ. 1. 2. Ὁ 

ἀεἰιδίεπι φααπίπηι 

130. ΑἸά. (δῖ. Ν!ς. δῖαν. κατῶὼ ἴῃ οδαγαές. πηΐπογε Αἰεχ. παῦν]α] 

α Οορι. τὰ ἁγιαζ.} , τὰ ς2. 8[αν. Μοίᾳ. φμα' (αν βεαδιμικν 
Ασηι. τ. δἰΐχφυς. Ατσπι. Ἐά. υἱοῖς Ισρ.] τοις νἱοὶς Ισρ. ΧΙ. ΑΥ- 
τιθηὶ Οοάά. Ἔχοερῖο ὑπο. Απη. ΕἘά. ἔιρρίεϊ τοῖς τηᾶῦρο ρυπηα πδηιὶ 
Ἀσίη. 1. ὑμῖν ξξ. ὅσα} ονμμθ φιοί ᾿ορῖ. ἐῶν] ἂν 11, ΙΝ, 
ΝΙ], 20, ςς, ς8, 6... 749 75. 94. τού, τοϑ, 134. ΟΟΠΡΡΙ. τροσ- 

φέρωσι) τρροσφερουσι 131. -Ἐ οι νιοι Ισραηλ ςς. Κυρ.} τω Κυρ. 

τό, 18, γ8, 30, 32, ς7,) 73» 77. 85. 108, 118, 130, 131. ΟΟμ)ρΪ. 
κα 358. “ ρεαπήπυπι ΙΝ, ΑΙεχ. τῷ ἐερ.] καὶ τῶ ιερ. 

108, 118. π᾿ πυπη. ΡἰυγΑ] εχργίπνιπε Απτιοπὶ (Το. αἰϊαυΐ, Ατη,. Εά, 
αὐτῷ ἕς.} αὐτὰ ες. 77ν 131. ἄντων ες. 58. ες. αὐτῶ 47) 7. λκαῦ- 
τῷ τό, ςς, .9. ΑἴΔΌ. 1. 2. Οὐορι. δίν. Οἴἶγορ. Απῃ. 1. [Πα 

Ἀπῃ. ΕἘά. ἐμ" ο δίαν. Μοίᾳ. ἔς αι---έραιν τ᾿ ἴῃ σοι. 10} καὶ δἷ- 
τογιῖγ. εἴ 85 115 ἰπιεαοεπε ς 7) 739 131».134: ἔςαι---ἔροι “9 ἴῃ 
ςοπι. 10] α Ροϊγειηιμσι εἴ 4185 118 Ἰατετίδσθηῖ τό, 19, 77, τοῦ, τοϑ, 

ε18. 

Χ. ἑκαςου] ἐκάζω 18, 28, 29. 30, ὃς. (δι. Νίς. ἢς 6δχ ΟΟΙΤ. 

(εἀ ἐκάςου ργΐϊιτο, 11. εκαφὼ ἴῃ τεχῖμ, [δὰ οὐ ({ο1]. υἱ ἐκαςα ἰεσογεῖυγ) 

ΤΏΔΙΡΟ ὈΓΙΠῚΔ ΓΏΔΠῚ, 130. τὸ ἡγιασμ.} τὸ ἡγιχσμενον 71. τὸ 
ἀγίασμα εχρτίγηῖς δίαν, Οἴἶγορ. αὐτ. ἔς. καὶ ἀνὴρ ὃς ἄν] , γι. 

αὐτῷ} αὐτω 28, 205 30, 32) 52) 535 588) 74, 75. 84, ὃς. (ῖ. Νῖς. 
ϑδν. Μοΐᾳ. -Ἑ αὐτω ΧΙ]. - Ἰάδπ οἴη ἈΚ Ργαιηἶο 1, -Ἐ Ἰάοπὶ 

ἴῃ ομδσγδῶς. πιΐποῦε οὐπὶ Ἂς ργα Ὁ Αἰοχ. ἔς, τ0--ῖξρ, 251. ροῆγοπι. 
εἴ αυδὲ 115 ἱπεγασεης 18, 297) ς39 599) 128, 1321. κα ἐδά6π) ἴπ [δΧΌΙ, 

[Σὰ Βαθεῖ τπᾶγρο ἴῃ νοίυζο οἰλγδέϊογε, Ψ1]. καὶ ἀνὴρ οὐπὶ [44.] 
οἵμηΐθυ8 ἢϊ5 ἃς ρσχαππταπὶ ΙΨ. ΑἸεχ. ἀνὴρ] ἀνδρι ς2. ὃς] 
ὁσὰ 28, 325) 73) 74, 76, 8...) 83.130, 134. (Δἴ. ΝΟ. κα δίαν, Μοίᾳ. 

ἂν] ἐῶν ΧΙ, 28,32, ς8, 73) 74) 755. 70, 845 8ς,) 130, 134. 8ῖαν. Μοίᾳ. 
τῷ Μρ.} αὶ τῷ 7ς. ἔα! 25} φο 5ϊαν. Μοίᾳ.- 

ΧΙ. Καὶ] , Οεογς. τρ. Μωυσ.} Μοΐ συτν ἀτίουϊο Θ΄ θοτγρ. 
ἐμπι Μοίε Ατηλ. τ. αἰϊϊαιιθ. Ασπλ. Εα, λέγων] εἰ ἀϊεῖε Οεοτρ. 
πῃ. 1:. αδἰϊχιις Ἄτην. ἘΦ. ἘΜ ΑΥαθ. τ. 2. 

ΧΙ]. τοῖς υἱοςς) (ΝΜ 721 τ οΥοῦϊο Ασιουΐο Ἄπ. Σ, Αἰλῖχις, 

τῷ ἱερ.] ἀος ῥγαταϊταηξ Ατπὶ. σ. δἰ ας. 

κατὰ] καὶ 1, ἼΙ, Χ, ΧΙ, 

15) 16, 18, 10, 305) 32» 52) 545 58, 495 64, 73ν 75» 77. 85, 108, 118, 

.8., 8ς, 129. Αἴεχ. 1,0, 

τ οδξ εἰ 
ἼΑΣ ᾿ 

ἄσωιν ἙἘά. καὶ ἐρ. τρ. αὐτ.] κα 72. ἄνδρ. αἶνδρ.] α δἰτοσυπὶ 

ΧΙ, ς3). 7γ1,) 725 7) τοό. Ογγ, ΑἹ. ἢ, ραυῖδ ῥσπιδ,. 494. (ορί. ϑδίαν.. 
Οἶτορ. αὐτοῦ) αὶ 19. 108, 118, καὶ ὑπεριδ. ΟΠ] [ᾳᾳ.] α 7. 

ὑπεριδ.} παριδουσα ς3.) ςς. κα ΝἼΠ. Ατπιεπὶ Οοαά, αἰϊχφυϊ. Αἰπη. Ἐα, 
ὑπεριδ. τοχρίδη αὐτ.] υπεριδὴ αὖτ. υπεριδουσα 10, το, 118. παριδὴ 

αὐτ. υπεριδ. 1 Ψ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 28, 29, 30, 32, ς4) ζύ, ς7, 58, 

ξ95) 64, 71) 739, 765, 775 84. 8ς, τού, 129), 110, 1319)134. Οοπρρ!. 

ΑΙεχ. ει. Νὶς. Ομεγί, 1, 663. ταίδη αὐτ. ὑπεριδ. (ἢς, ξογίλῃ. εἶ- 
τΟΥς ΤΡορταρἢ.) Πρ , αὐτὸν ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. 

Χ]]]. τις μετ᾽ αὐτῆς] τις μετ᾽ αντὴν (ῆς, πιεηάοίε) 64. 

αὖτ. τις Αἴελ, -λαϑη---ἀνδο. αὐτ.} μετὰ ἀμξο τὲς εοπβρίςμα ἱα 

ογμἰς »παν (μὲ ΑΥΔΌ. 3. λαϑη---χρύψη} ἐπίνατογὶρ ἐπὶ οσείμι οἱνὶ 

"εὶς οἱ ἀξοερεῦῖ ἐαρε ἤας τε ἈΤΑΌ. 1. 2. ἐξ ὁφ9.] ἐχρήπις απὸ 

ὁφ. 5ϊαν. Οἴγοσ. ἀνϑρ. αὐτῆς} α αὐτῆς ΟΒιγΓ, 1, 663. καὶ 
χρύψη, αὐτὴ δὲ ἤ μεμ.} α ΟἸγΥΓ 1. ο. Αταρ. 3. α καὶ κρύψη Οορτ. 
αὖτ. δὲ ἤ μεμ. καὶ μάρτ. οὐκ ἣν μετ αὐὖτ.} εἰ 1οὶς ποπ βὲ σώπε ἐλδα, 

ἥρί(α οοτο Δὲ ροδίψία (ορῖ. αὐτὴ 81] α δὲ ΧΙ. δὲ ἐ α σεγο (ἢ) 

δίαν. Οἴτοσ. εἰ ἐϊΐα Αττῃ. 1. αἰδῖίφυε. Αττῃ. Ἑά. 
19, 82, 1οβ, ἐγ 8ίαν, Οἤιορ. μεμιασμένη] μεμιαμίκενη Γ΄ 

ΨΙ, ΧΙ, ςς, ξ7, 58, 73» 74.» 75» 82, 84, 8ὃς, τού, τοϑ. ΑἸεχ. Ἐπρῦ, 
καὶ μαρτ. οὔτη 144.} α 53. ἦν] εἰ )ς. ἼΊΝ,ΝΙ, Χ, ΧΙ, τς, 

τό, 18, 195 29, 30) 32) 52) 54. σύ, ς7, 48, 50, 64) 715 72.) 73» 749 
76, γ). 82, 84, 8ζς, τού, 1οϑ, 128, 120, 1321, 134. (οπρὶ. ΑἸά, 

ΑΙοχ. Τὰρῖ, Οδε. Νὶς, Ογνῦ, 1. ς. 81.ν. Μοίᾳ. εγὶ δῖαν. Οἴἶτοσ. 
μετ᾽ αὐτῆς 29] κατ᾽ αὐτῆς ΙΝῸΨΚΙ1, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29, 30, 

33) 525) ζ4) τό, ς7,), ς8, 64.» 72, 73) 74. 785 765) 77, 82, 84» 8ζ, 
τού, τοϑ, 118, 128, 129, 1309, 131) 114. (οπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 1ἱρῖ, 

ΟἸγυῖ. 1. ς. Αταδ. 32. ϑίαν. Οἴγοσ. Απῃ. τ. δ᾽αυὲ. Ασπι. Εαά, 

αὐτὴ 22] , ΟἸγγῇ, ]. ς. τι. ᾿. αἴίαυε. Ασα. Ἐά. μὴ ἢ συνει- 
λημμ.} μὴ ἢ συνετλημμ. (Π0) ς4, 75. ἐπφαίπαία Μὲ εἰ ποπὶ ἐπυεπί αἱ ᾺΓ 
απ ε ΔιαΌ. 3 

ΧΙΝ. Καὶ 15] α Αὐρ. ἐπέλϑη 2], ,2Ἄἔμρενγυεπίαξ Ἀὰρ. αἱ- 
τῷ 19] ἐπ᾿ αὐτω 10) ξζ) τό, 85, 1τοϑ, 118. Ομγυ 1, 662. επ᾿ αντον 

ΧΙ. δεν. Οὗτος. τω ἀνδρι 8... τω ανδρι ἀυτῆς ζῷ 74. 75» 76, τού, 
134, (ρὲ. μιβὲγ οἰγεσι εἶμ Αἰτῃ. τ. αἴπφις, Ασπι. Ἑά. χαὶ 

ζηλ. τὴν γυν. αὐτ. τ} α ἴῃ τέχειι, (δὰ Βαδοῖ τηᾶτρο ἵδοιιπάδ πιᾶπυ, 121. 

ν ΟΕ Ι. ς. ζηλώσῃ 12] ζηλωσει τό, 18, ς9, Ὁ» 131. 
γυν. 15} σον πιχοῦε ἸΙετροῖῆῖο ἁγσυΐο ΑΥπυ. τ. αἰΐαας. Αππ. Ἐά. 
γυν. αὖτ. τϑτπγυν. αὐτ. 

αὐτὴ κι" ---αὐτὴ 2} αὶ Αἰ ρου Γ, εἴ 45 115 Ταζοτασεης Ατῦ. 2. 

α ΠῚ. Βδθεῖ ἴῃ σμαγδέϊ, τυϊποτε ΑἸεχ. μεμίανται) ἢ μεμιασμενη 
τό, γγ7. μη ἢ μεμιαμενὴ (Πο) ΤΨ΄. ἢ ἐπ. αὐτ. ων. ζηλ.] κα ἴα 

ἴοχτι, {τὰ βαθεῖ τηᾶγρο θειηἊα πηλπυ, 1321. α οὐπὶ 44. 71. ἢ 

ἐπ.} εν ἐπ. ἴῃ τηᾶτρ. 131. καὶ ἤεπ ΙΝ. ἐπέλθῃ 2] ἐπηλϑεν 10. 
198, 118. αὐτῷ 25] αὶ 19. ἐπ᾿ αὐτὴ (ἢς) τ9θ. επ᾿ αὐυτω τοϑ, 

118. (ΟΠΊΡΙ. ἐπ᾿ αὑτὸν ΧΙ, 74, 76, 84) τού, 13. ζηλώσεως 2} 
Φηλοτυπιας 12. (αῖ. ΝΙς. καὶ ζηλ. τὴν γυν. αὐτ.} κα τοῦ. 

ζηλωση 25] φηλωσει τό, γς, 1:31. ΑἸά. ἐδήλωσε τι8. Οοηιρὶ. 

αὐτὴ δὲ 25} α δὲ ἴῃ ἰεξχίοης πιαυρίμα!! 131. εἰ 4 Ατια, τ. δἰ χιις. 
Ατπι. Εά. αὐτὴ δὲ μὴ ἥ μεμ.} καὶ ἴῃ τεχῖι, [64 Παρεῖ πιᾶῦρὸ αὐτῇ 

μέμιαντε (ἢς) δουπάᾶ τηδηι, 1.31. 
ΑΥγδῦ. 3. Ατγπι. 1... ἢ] εν ὅῖαν. Οἴἶτορ. 
Ηζ πιοάο ποίδειΠη, ΠΊΑΓΡῸ 131. 

δ 
τὴν 

ὲ 15] 

μέμιχσμ.}] μεμίαντε, 

μεμιαμμενη Ψ]], ς 5) 5ό, το, 62, 74. 
μεμιαμένη 73, τὸ. ͵ 

ΧΥν. Καὶ 15], ΙΝ. Ομυγῖ, 1, 662. Θεοτγρ. Αὐπη. 1. αἰϊίαις, 

μετὴ 

5] α 59- “2 

25] α δἰζογιισα εἴ αὐ85 115 ἱπιεασδηῖ ς 2, ς 3. 

μὴ (ἢς) 8.αν. Θῆτορ. θοῦ. 

Αται. Ἑά. ἄξει) ἄξαι ΟἸκγῖ, 1. ς. ἀκεαι 8[αν. Μοῖᾳ. ἽΝ 
ἄνϑρ.} α Ομιγῇ 1. 5. τὴν γυν. αὐτ.] αὐτὴν ΟΒιγί, 1. ᾿ς. πρὸς 

᾿ τὸν ἱρ.} τῷ ἱερεῖ ἐκρήπιϊς Θθοσσ. ὀ τροσοίσ.] οἷσει ΑΙεχ. αξέα! 



κεφ, ν. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

"» “ 
. ᾿ δι" 

δ. ΑΡΙΙΘ ΜΟΙ. 
ἫΝ Ὁ 

τὸ δέχατον τοῦ οἰφὶ ἄλευρον χρίϑινον' οὐχ ἐπιχεεῖ ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαιον, οὐδὲ ἐπιϑήσει ἐπ᾿ αὐτὸ 
-΄ Ὁ» ἣν ΄ ΄ ΄ ΄ 3 ΄ ε ΄ Ν 

λίδανον" ἔς! γὰρ ϑυσία ζηλοτυπίας, ϑυσία μνημοσύνα, πὐα μιν ησλδυ σα Ια μΆΡΤΙΑν. Καὶ προῦ- 
᾽ ιΝ ς. ε Ν Ν ΄ 8»Ν5"Ὡᾳ, ΜΝ ΄ 

ἄξει αὐτὴν ὁ ἱερεὺς, καὶ ςήσει ἀὐτὴν ἔναντι Κυρίου. Καὶ λήψεται ὃ ἱερεὺς ὕδωρ καϑαρὸν ζὼ ζῶν 

ἐν ἀγγείῳ ὀςραχίνῷ, χαὶ τῆς γῆς τῆς ὅσης ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῆς σχηνῆς τὸ μαρτυρίου, καὶ λαξὼν 
ὁ ἱερεὺς ἐμξαλεῖ εἰς τὸ ὕδωρ. Καὶ ςἥσει ὁ ἱερεὺς τὴν γυναῖχα ἔναντι Κυρίου, χαὶ ἀποχαλύψει 
τὴν χεφαλὴν τῆς γυναιχὸς, χαὶ δώσει ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῆς τὴν ϑυσίαν τῇ μνημοσύνου, τὴν ϑυ- 
σίαν τῆς ζηλοτυπίας, ἐν δὲ τῇ χειρὶ τῇ ἱερέως ἔςαι τὸ ὕδωρ τῷ ἐλεγμδ τᾶ ἐπιχαταρωμένξ τότε. 

".,4Δ,οι͵ Κε “ὦ 2 Σ»5ἡμὭπ ες , .“ »"» "ὁ Ὁ - φ Ν ΄ 7 “ δῷ 3 Ν 646 πὸ 

Καὶ ὀρχιει αὑτὴν ὁ ἱερεὺς, χα! ἐρεῖ τῇ γυγαιχί, εἰ μὴ χεχκοίμηται τις μετὰ σᾶ, εἰ μὴ “ππαραξεδη- τ 
, Ε Ἀ“4 - 

οι ε Ὰ, ἋἍ ἂν Ν ἴω φ φῳ Ἃ » ς, Ὅν Γ φῷ βῷ 4 

χας μιανθῆναι ὑπὸ τὸν ἄνδρα τὸν σεαυτῆς, ἄϑωα ἴσϑι ἀπὸ τῇ ὕδατος τῇ ἐλεγμδ τοὺ ἐπιχα- 
᾿ 7 “΄ 4 νΝ , Φ Π φῳ “΄ .Μ κμν» Ζ Ν Ζ΄ 
ταρωμένου τότε. Εἰ δὲ σὺ παραξέξηχας ὕπανδρος ὅσα, ἢ μεμίανσαι, χαὶ ἔδωχέ τις τὴν χοίΐτην 

αὐτῇ ἐν σοὶ, πλὴν τῇ ἀνδρός σου" Καὶ ὀρχιεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν γυναῖχα ἐν τοῖς ὄρχοις τῆς ἀρᾶς 
ταύτης, χαὶ ἐρεῖ ὁ ἱερεὺς τῇ γυναικὶ, δῶη σε Κύριος ἐν ἀρᾷ χαὶ ἐνόρχιον ἐν μέσῳ τῇ λαβ σου, 
.- πᾳ » “΄ ᾿ “΄ ΄ Ν ; ἐν τῷ δοῦναι Κύριον τὸν μηρόν σου διαπεπ]ωχότα, χαὶ τὴν χοιλίαν σου “πεπρησμένην. Καὶ εἰσ- 
ἐλεύσεται τὸ ὕδωρ τὸ ἐπικαταρώμενον ττο εἰς τὴν χοιλίαν σου, πρῆσαι γαςέρα, χαὶ διαπεσεῖν 

διανυ. δώ. Ἑ αὖος ς8. - Ιίεπι ευπὶ αὰὶ ργασπιῖο ΓΝ. -Ὁ Ἰάεπι 

ἱπ οἰοτθέὶ. προγε οὐπὶ ΜῈ ρει ο Αἰεχ. -Ὁ κα ἴῃ πιλίοιϊηο 

Ἀπ. ,. σιρὶ αὐτῆς) τὸ περι αὐτης ΙΝ, .8.. ,ΟἸπγ Ι. ς. 
τὸ δίκ. τὰ οἰΦ.} α ΟΠ ΤΩ Ι. ς. οἰΦ}} οἰφει ;ς, 110. υφει ς9.. 72. 
ΑἸά. υφι τό, ς2, 64. 134. (Δι. Νὶς. εἴ ἔς, {εὐ ν εἴ ἃ τεσεπεὶ ππᾶπυς 

28. «“πίμγα ἔράι δἷ'δσν. Μοίᾳφ. ράϊ διαν. Οἰἴἶζγορ. ἄλευρ. 

α ὥορι. οὐκ) χαὶ οὐκ ςῳ )ς. ἈΠΌ. 1. ἃ. 3. Ἄπῃ. 1. αἱϊΐᾳυς. 
Απῃ. Ἑά. ἐξιχε]} ἐπιχεις 19, τοϑ, 118. ὥς, “εὰ ς εἴ ρυπᾶὶς: 
ἀυοῦσε ἔαργα ποῖρϊ. Υ]]. ὀμνυκάσι δῖαν. Οῆτος. ἐπ΄ αὐτὸ 1] 

ἐπ᾿ αὐτω 13:5, 111. (Δι. Νὶς. ΟἸυῇ Ι. ς. ἐδι} εἰ μη Αὐτῇ. 1. 
αἰθαυε. Αστη. Ἐά. ὅπιϑ. ἐπ᾿ αὐτ. ἐπ᾿ αυτ. επι9. τ6. ἐπιϑυ:- 

σε!} ἐπιϑησεις ὙΠ], 19, 1τοϑ, 118. φπιϑηση τού. ἐπ᾿ αὐτὸ 5] 
“π᾿ ἀντω 15, 111. (εἴ. Νὶο. ΟἸνγίῇ ]. ς. λίδανον) λιβανωτὸν ἱπ 
δἰμιθοπε ἰηδπυαῖ ῬΠϊο ἰη (αι. ΝΊς. :ά 1. ἕγι γὰρ ϑυσ. ζηλ.] 

ϑυσ. γὰρ ζηλ. ἐπὶ ἵν. , γάρ μτίπιο, [δὰ ροῆςδ {υργαίςηρί. ιτ6. 
α ϑυσία ς3, ς6. Οσπνρὶ. ϑυσία 25] ϑύυσιας 20. μνημοσύνε 
μνημόσυνον ς8. ἄναμιμν.Ἶ ϑνσιὰ ἀναμιμν. ς4,), 742. 7.» γό, 8. 
1124. Ὑεοάοτεῖ. ἰῃ (δι. Νὶς. δὰ 1. Ασηγει (ὐοδά. δἰ'υ!. Απτι. Εά. 

οἱμαρτίαν] ρτατλϊται ἀτουϊ πὶ ΑΤΩΡ. 3. 
ΧΥ]. Καὶ 13] α Απη. τ. δἱ᾽ΐφυς. Ασαν. Ἐά. προσαξει} 

«αἀάένεα! ϑξαν. Οἰϊσος. αὐτὴν 13} αὶ 4. 7ς. Ὑπεοάοτγεῖ. ἱπ (δῖ. 

Νι:ις. δά. 1. Οεοῦζ. ἅππ. 1. αἰΐᾳφυς. Αἰτῃ. Ε4. ον πιᾶγξο ρεϊπΊ8 πιδηυ, 
ᾳυλῇ υἱ αὐτὸν ἱερετεῖυγ, (4ς} 110. αὖτ. ιϑ--αὐτ. 2] ροῆεε- 
ταιπὶ εἴ φυδο ἰἰς ἰπτεταςεηῖ τύ, ς 7, 73. 779 131. δδάσπι υὑπςὶ5 ᾿ης]}- 

ὧι, (υρρίετα {(ἱ]. αὸ Ἑάπογε, (κι. Νς. ὁ ἱρ. α δϊιαν. Οἴἶζος. 
χαὶ ςηῆσ. αὐτι͵7 α 52. κα χαὶ Οὐρι. ςήσει] ταραζησει 12. 

αὐτὴν 25] τον γυναιχα ς4, 74.578» 70, 84, τού, 134. ὙΒεοσοτεῖ. ἴῃ 
(δι. Ν ς. δ 1. Οεοτρ. Ασην. 1, αἰΐαυς. Αἰτη. Εά. -Ἐ ο μρεὺς 0. 

Ἔ ἡρεὺς 20. 

ΧΥΠ]. λύψ.} ἕἔισαὶ (ορῖ. δ[αν. Μοίη. ὕϑωρ κι", 2] πὺυρ 
((ς) ςς. ζῶν} “ ργασανισηε ΓΝ. ΔΙεχ. -Ἐ ἵναντι Κυρίου 
ὙΠεοδοτεῖ. ἰη (δῖ. Νὶς. δά 1. τῆς γι) απὸ ργατηπῦιπο ΙΝ, ΧΙ, 

16, 18, 30, 329) 529 7, 58), 735. 77» 128, 1311. (καῖ. Νὶς. Απῃ. 1. 

αἰΐχφυς. Αἰτῃ. Ε4. ἰάεπι {0} Χ πη σδαγϑέῦ. πιπογε ργβοπλτι ΑἸοχ. 
4 ἐπίνετε (υλεν ἵνα δίαν. ΝΙοίᾳ. - ἠδπς Ατύὴ. τ. αἰϊΐφις. ΑΥὙπι. 

Εα. τῆς οὖσ.) α τῆς 71. φια Μὲ Απτη. τ. αἰϊΐφυς. Αστη. Ἑάὰ, 

τὰ ἰδ5.} α δίαν. Οἤπτορ. τῆς σχην.} δχρηπιῖ παρὰ τῆς σχ. 
δῖλν. Μοίᾷ. τῇ μαρτ.} τῳ ρπεπιϊυπο ΓΝ. ΑἸοχ. καὶ λαξ.) 
χαὶ αναλαδ. 1οϑ8, 118. ἘΞ Λαρὼν (8. οἱ «αρὶπι ϑῖαν. Οἶχος. 
Ἔ ἠϊακε Αταθ. τ. 4. κα καὶ Αγπῃ 1. δι φις. Αττο. Ἐά. χα λαδὼν 
(ορι. ἰμξαλε) ἐηγεῖαι δἰαν. ΟἰἴΓοΟσ. -ἘΠιρινάσε οαπὶ Ἀγ συ ]ο 

Οορῖ. Αγαῦ. 3. - ἡΐανε Ἀχαῦ. 1. 2. 

ΧΑ. κήσε!) 4ῆ4: δ5ιαν. Οἴτον. ὁ ἧερ. τὴν γ.} τὴν γ. ὁ 
ἐερ. 1. ἕναντι]} ἐγαντίον ΡΟ ἱ, 141. ἀποκαλυψ.} ἀειεγαι 
δίδν. τῆς γυν.] αὐτὴ; Αἰά, Ρ[ηϊο 1. ς. Ατρῦ. 2. δώσει) 9»- 

σει 32. ΑἸ. «(ει δίαν. ἱπὶ τὰς χ.] ἐπὶ τῶν χειρῶν ΤΠεούοτεῖ. 

Ι. ς. ἐκ πάπα ςὰ πὶ ἀπίσυΐο δἷδν. αὐτῆς} 18. δ[αν. Οἴτοζ. 
τὴν ϑυσ. τ'- -τὴν ϑυσ. 23] καὶ ργιπιᾶ οἵ ΄υξ Ηὶς ἱπιετ)ςεπὶ 120. τὴν 
9. τῆς ζηλ.} τῆς ζηλ. τὴν 8. ς3. τὴν 9. 22] , )ς. τῆς ϑυσιας 
ΝΙ]. καὶ ϑυσ. ς2. ἐν δὲ τῇ χ.} ἐν Χ- :- ἔν Τῇ χ'. ΠΊΔΓρΡΟ 
ῬΓΙΙΔ δῶ 130. εοἵἱ' ἐπ γπᾶπρ ΑΥΔΌ, «τ. 2. 5.αν. Οἰἶγορ. ἐς] 

Φτῷ ’ 

.5ο δἷαν. τὰ ἑπιχαταρ. τατου] τὸ ἐπικατγοωώμενον τουτο ΝΙΪ, Χ, 

ΧΙ, τς, τό, 18, 18, 29, 30, 32, ζ2,) ς1, ςξ, 

γᾷ, γό, 77, 84, 8ς, τού, 1τοϑ, 128, 129, Σ 

ΑΙα. Αἰεχ. 1ὺρΐ. (δι. Νις. Βαθεως δδάστῃ, 

πο ΙΝ. Αἰεχ. τὸ ἐπικαταδώμενον ἸΔΠΣΟΠῚ 

“4 "μιϊνταπίέμπε τλταπη Αγαὺ. 3. ἐγ μγάη 

τὼν ἱπικαταρωμίνων, εἰ, τάτα, ΑΥΓΔΌ, 1. 2. 

ς6, ς7», 59, 64. 72, 73», 
10. 111, 124. Οοτρὶ. 

(εὰ τουτὸ οὐπὶ ““ πο- 

19, 48, τ18. Ατηι. 1. 

ἀμώς Οορῖ. εχρείπιμης 

ΧΙΧ. ὀρχηῖ] ἐχρηπιτ ὀοχιση δίλν. Οἴἶτοχ. αὐτὴν] αὐτῆς 

τό. μὴ 1], Ατθ. 3. κέχοιμ. τις μιτὰ σου) ἐγαη τε 
“μεῖς θοῦ. Αγπι. 1. αἰ ις. Αγαγ. Εά. 

εὐἷο Οορῖ. Αγπι. τ. αἰΐφυς. Αππῃ. Ἑά. 
τις} οἷν συπ) διὶ- 

ι2 4 ο 

εἰ μὴ 2] καὶ εἰ μη 18, 

ς8, 128. καὶ ὧ ἃς ρὑγωπιιῦς ΙΝ. χαὶ ἱπ ομαγαέϊς, πύπογε (Ὁ ὦ 
Ῥγσπιῦς Αἰεχ. εὐ αοὰ Αταῦ. 1. 2. 3. δῖαν. 

“αἰ (ογίαπανπε Αταῦ. 3. εἰ ρο μια δ: Αττη. 

(οὐά. τεϊϊφι!. Αππ. Ἐά. ὑπὸ] ἐπι γι. 

Μοίᾳ. μιανϑήναι) 
ι. μαωα 3’ Αττηςηὶ 

προς 1]. ὑπὸ ἰπ ςἢᾶ- 
ταδὶ. πλίποτε Αἰεχ φγσίν Ατῶῦ. 3. σεχυτ.) σὸνς3. ἄϑῶα) 
Ἔ συν 18, 128. .σ.} αὶ 18, 128. ὑδ. τοῦ ἰλ.} ἐλεγμου του 
υδι τό. ἀφυα απατα Αταὺ. 3. 

ΧΧ. δὶ} α 5:αν. Οἴτος. σον. σὺ] α δίαν. Μοίᾳ. Οεοτῳ. 
Αγηι. 1. δΐψυς. Απη. Ἐὰ ὕπανϑρο. ὅσα ] ἐχρπιυπι ὑπὸ ἀνδρός 

σου Ατπ,. 1. αἰϊΐφις. Απτη. Ἐά. ἢ] εἰ 49, 75, 1οβ, τι8. Ογγ, 
ΑΙ. ἱ, ρατῖε ρήπιδ, 494. καὶ ΧΙ, 10. μεμίανσ. .} σὺ μεια. 19, ςῷ 
ς8, γ4.. 7ζ, 84, τοϑ, ττ8, 124. ΤΠεοάοτεῖ. 

μιμ. (ἢς} ΓΝ, τοό. ἔδωκε) -Ἐ σοι ς1. 

χοίτ. αὐτὰ ἐν σοὶ} ἐν σθι τὴν χοιτ. αντο ΙΝ. 
ΧῚ. , αὐτῷ Τπεοΐογεῖ. ]. ς. δίαν. Οἴἶγορ. 
δίς ςζ8. αἐν δίαν. Οἰἶζσορ. 

ἰὼ (δι. Νὶς. αἀ 1, σοι 

Ἔ ἐν σοι ς8. τὴν 
Τὴν χοιτ αὐτ. μετα δου 

α ἐν σοὶ ς3. κα δδέάεπι 

ΧΧΙ. Καὶ ὀρχ.- τῇ γυν.] α μας εἴ 4υα5 ἰ'5. ἱπιεηδοεης 74, γό, 
84.) 13. καὶ 1] "9. ὀρκιεῖ] ἐχρτὶ 

ο 
ἱπιῖς ὁρκίση δ᾽αν. Οἴἶγορ. 

ὁ ἱερ. ιϑ-ττὸ ἑερ. 22] α αἰϊεγιιῖγα εἰ 4υα ἐἷϊς ἰητοτίασεης 53. τὴν γυν. 
ἐπα Ἀταὺ. 1. ἃ. ἐν τοῖς ὅρκ.} ἔν τοῖς λογοις [1]. λα ἐν ς0. 
ταύτης] αὶ 32, ς8. “Ὁ ρισπιπυπο ΓΝ, ΑἸοχ, Ὄχρτίπης αὐτῆς δίαν. 
Οἰἶγοσ.υ ὁ ερ. 2, Ἄσπι. ι. σε Κύρ.) Κυρ. σε 11, ΙΝ, ΨΊ], 
18, 29, (3, 56, ς8, ς9, 82, 84, τού, 128, 129, 134. (οπιρὶ. Ἤ πῆς 

Αιῦ. 4. ἐν ἀρᾷ) α 77. εἰς αρὰν ςς. Αὐξ. δῖαν. Μοίᾳα ἐνόώρ- 

5.0»} ἐν ορχω 3259 ς3) (6. (πρὶ. ἐπ ἐχεζγσίίοπεπ Αὐρ. ἐν μέσω) 

ἐμμέσω Υ]]. σου 5" 
ΑἸοχ. χαὶ τὴν χοιλ.] ὑ͵8 ἐςτῖρια 16. 

δαῦσι ὧδ. οδιακλῶς, , λλλοῦς Ὁ κα 

δὸν 39} Α ΝΥ], 1οϑ. 

ὙπΠεοδογεῖ. ἱπ αι. Νὶς. δά ]. πιπρ.} διαπεπρησμ. 74, 84, τοῦ. 
διαπέπρισμ. γό, 134. διαπεπρυσμ. (ἢ) ᾽ς. 
τσεφυσημενὴν ΤῊΑΓΡῸ ὈΓΙΠῚΔ ΤΏΔΏΙΙ 110. 

πιπρισμ. 82. (οτμρὶ. 

ΧΧΙ]. τὸ ἱπικαταρ. τοῦτο] τουτὸ τὸ ἐπιχ. τύ, ς7, 73. 77. Ολῖ. 

Νῖὶς. ατῶτο Απῃ, 1. αἰϊφυς, Ασπ. Εά. 

τρῆσα!] πρισαι 30, γ6, τού, 134. Οομθρὶ. 
πρῆσ. γας.} αὶ ΑἸ8Ὁ. 3. 

τλησαι 53) ζζ, ς6. 

πρήσει ἐχρτίπῆϊς ϑδίλν. Οἷἶγος. Ἔχρεπηζ ὥρε πρῆσαι ϑίαν, Μοί. 
γαςίρα) -Ἐ σου 4, 745 74. 76, τού, 134. Οορε. ϑῖαν. Μοίᾳ. Αγη). τ. 
δῆ φυς. Απῃ. Εά. ἡδίων Ἀτὰρ. τ. 2. ἰδὲ 
διαπεσεῖν μηρόν) διεμπέσειν μηρ. 18. διαπ. 
διαπισεῖ μηρός δῖαν. Οἴἶτος. σου 2) “ 

γοίροπἐεδί διαν. Μοίῃ. ἡ γυνὴ] κα 77. 

γένοιτο, γένοιτο} α αἰΐετιπη Χ. 1ὐρί, 

ε 

Ργατηϊς δῖαν. Οἰξγος. 
Τὸν μηρ. 29. ΕΧρτπηὶς 

Ργααλιας ΓΝ. ἐρεῖ} 

Ἔ ρα ἴεν. Οἰἶγοσ. 

’ 

)»1. 

ΠΣ 

-“ 

Ἂς ͵ Ὑώ1.7. 

δὲ 

΄ο' 

τῖῖν Χ ̓  γ' 

ἡ ὅ:4 " 



Κεὶν ἀφείη Ρταοηγτινιῖ Δι, 1. 2. 

ΑΡΙΘΜ Ο Ι. 

’ - » “4 Ν ’΄ ’ ΝΗ ’΄ ξ ε Ν Ν 5», "5. ΄ 9 7 

μηρὸν σδ Χαὶ ἐρεῖ ἡ γυνή, γένοιτο, γένοιτο. Καὶ γράψει ο ἱερεὺς τὰς ἀρᾶς ταύτας εἰς βιδλίον, 
"2 , 3  Φ “,.» ρι Ὁ 3 . ᾿ 

χαὶ ἐξαλείψει εἰς τὸ ὕδωρ τ ἐλεγμδ τοῦ ἐπικαταρωμένου. 
Ν φ Ν φὸ ἈΦ 

Καὶ ποτιεῖ τὴν γυναῖκα τὸ ὕδωρ 
“,.» “ “Ὃ. 59 ΄ κ4κ ν. Σ» ΄ ᾽ ΣΝ νι ὦ ν » ͵΄ μὦ 

τῷ ἐλεγμδ «τοῦ ἐπικαταρωμένου" χαὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτὴν τὸ ὕδῳρ τὸ ἐπιχαταρώμενον τῷ 
9 φ᾿ ᾿ μων ΄ ς ε δ Φ ἝΝ ἰϑὲ ἈΝ Ν ΄ γο ’ “.»"»ἷ 

ελεγμου. Και ληψεται ὁ ἱερεὺς εχ χείρος τῆς γυναίχος Τὴν συσίαν τῆς ζηλοτυπίας, Χχαι εἐπι- 
-Ἅ 

᾿ 

ϑήσει τὴν ϑυσίαν ἔναντι Κυρίου, χαὶ προσοίσει αὐτὴν «πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον. Καὶ δράξεται ὃ 
ε Ν »Ν Ὁ ΄ Ν Ζ΄ ) Ὃο ν 2. “ ΝΟ ΣΝ Ν 7 Ν Ν 
ἱερεὺς ἀπὸ τῆς ϑυσίας τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, χαὶ ἀνοίσεται αὐτὸ ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον, χαὶ μετὰ 

»" “᾿ιἼ νΝ ρ ΣΝ .Ἅ»5Ά 2 "»,» 7 Ν ΄ “΄ . κνψΨ 
ταῦτα «ποτιεῖ τὴν γυγαῖχα τὸ ὕδωρ. Καὶ ἔςαι ἐὰν ἥ μεμιασμένη, χαὶ λήϑη λάϑη τὸν ἄνδρα 
αὐτῆς, χαὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτὴν τὸ ὕδωρ τοῦ ἐλεγμοῦ τὸ εἐπιχαταρώμενον, χαὶ πρρησϑήσεται 

ἂς: 7 ν ρ ε Ἀ 9. “ ἊΜ ε ν᾿, 3 ἌΝ " ἴω 5 , 5 ΘΟΟΝ Ν 

ΤῊΝ χοιλιαν, χαι διαπεσεῖται ὁ μηρος αὑτῆς, χαὶ ἐξα! ἢ γυνὴ εἰς ἀρᾶν τῷ λᾶῳ ἀυτῆς. Εὰαν δὲ 
Ν “4 ς πος πο, τς ἌΧΗ νΝ 9  Ψ ν. » »- ᾽’ ὰ ες ν“ "" 

μὴ μιανϑὴ ἡ γυνὴ, καὶ χαϑαρὰ ἧ, χαὶ ἄϑωα ἔςαι, χαὶ ἐχσπερματιεῖ σπέρμα. Οὗτος ὁ γόμος τῆς 

ζηλοτυπίας, ᾧ ἂν πυαραξῆ ἡ γυνὴ ὕπανδρος ὅσα, χαὶ μιανγϑῆ. Ἢ ἄνϑρωπος, ὃς ἐὰν ἐπέλϑη ἐπ᾽ 
» ἰϑι ’ ρὸ ρῶ ῳς ᾽ φ-ϑ ρῷ 

αὐτὸν πνεῦμα ζηλώσεως, χαὶ ζηλώση τὴν γυναῖχα αὐτῇ, χαὶ ςήση τὴν γυναῖχα αὐτῷ ἔναντι Κυ- 
΄ ἝΝ. ΄ » "“'᾽[ ἐ ςε ῪΗ ’ ΝΗ, ΄ ἣ "ς 3 φῸ 357 ἐ» 3 Ν, ε 

ρία, καὶ ποιήσει αὐτὴ ὁ ἱερεὺς ππάντα τὸν νόμον τᾶτον, Καὶ ἀϑῶος ἐξα! ὁ ἄγϑρωπος ἀπὸ ἀμαο- 

τίας" χαὶ γυνὴ ἐκείνη λήψεται τὴν ἁμαρτίαν αὐτῆς. 
--:- - -- 

ΧΧΙΙΠῚ. γραψ.} γραφ. (Πς) )ς. ,γίϑαι 5ἰαν. Μοΐᾳ. ἑηγῖδαι 
δ]αν. Οἶτορ. ταύτας] σασας ς2. κα Οεοῖν. εἰς βιδλ.} ἐπι 
βιδλιου ιν. ἐξαλείψαι] ἐξαλειψη γς. δῖαν. Οἴτορ ὠπαλείψει 
ἱππηυαῖ ΡΠ ο ̓π (αἵ. ΝῚς. δὰ 1. -Ὁ ἠϊκά (ῃς) Αγδῇ. 3. 
“ν΄ ρυφηντς ΑἸεχ. τὸ ἐπιχκ.ττὸ ἐπιχ. ἴθ σοηι. 2.4] αὶ δἸτεγαῖτα 
εἴ 4ι55 115 ἰῃτετ]αςοηΐ ς2,) τοῦ. 

ΧΧΙΝ. Καὶ 15] α ϑ8ϊαν. Οἤιορ. τῦοτιε} -Ἐ ο τερευς τς. 
ποτίσῃ εχρτιπῖς 514ν. ΟἸξγορ. εἰσελεύσεται} ἱπρνεάϊαιιν ϑῖαν. 

τὰ ἐπικ.] 

᾽ 3 ν 4“ 

Οἤτορ. εἰς αὐτ. τὸ ὑδ.} το υδ. τοῦ ἐλέγμου εἰς αυτ. 10, 108, 
ιν “,.»᾿ 

118. τὸ ἐπιχ. τῷ ἐλ.) αὶ 19), 71) 1οϑ, ττϑ. τοὺ ελ. του επικ. 

τό, 129. (οπιρί. γευΐανρπεϊομὶς εἰ πια εἰ ἰοπὶς σὴν ἀτῖο} 5. Αταῦ. 

1.2. 
ΧΧΨΝ. λήψ.] γ»Μαιπισὶ δῖαν. ἐκ χ. τῆς γ. τὴν 5. τῆς ζηλ.] 

τὴν 3. τῆς ζηλ. ἐκ χ. τῆς γὙ. 75. ἐκ χ'. τῆς γ.] τῆς ΠΊΔΓΡΟ Ὀγἰπιᾶ 
τυδηυ, [ο1]. οἱ τῆς χειρὸς Ἰερογεῖιτγ, 130. 4 πιμέίϊεγε ΑτδΌ. 3. τὴν 
9. 15- τὴν ϑυσ, 291 ροῆτεπ)α εἴ 40:85 5 ἱπΙοιασεηξ δἷ5 (οτρία Ν]]. 
τὴν ϑυσ. 15] ,νκἱαρίπερι Δταῦ.. 3. ἐπιθήσει) ἱρῥοπαὶ Αταῦ. 3. 

8ῖαν. Ἢ ἐμά Ατάθ. 1. 2. 3. τὴν ϑυσ. "7 αὶ 7ζ- κ τὴν ὅ8ῖαν. 
ΜΟοίᾳ. προσοισ.] πξεναὶ δῖαν. αὐτὴν] - Ὁ πἩ τοὺ ἐπικα- 

ταρωμενου (Πς) 1.) πρὸς} ἐπὶ ΝΟ ΨΝΙ], Χ, τς, τό, 18, 30, 32, 

ἃς ζ3,) τό, ς79 ς8, 04). 73) 77ν ὃς. 128, 1207) 130, 131. (ομρ!. ΑΙά, 

ΑΙεχ. Πρ. (ας. Νς. 
ΧΧΥΙ. δραξεται) δοξαζεται πιδηϊοο εἰτοῖς 16, ἐχρηπηε 

δραξζηται δἰᾶν. τὸ μννμ.} τοῦ μνημοσννου ΧΙ. ε:πὶ τὸ μνημ. 
129. αὐτῆς} ΧΙ. Ατῦ. 3. 

ΧΙ, τον τό, 18, 19, 28, 30, 32») 52) 54) 55) 50) ζ 7) 58, 590) 64, 71) 
“1, 74. 73. 77» 8ζ, 1ού, το8, 118, 128, 129, 134. (ομρΙ. ΑἸεχ. 

1ρί. (αι. ΝΊς. αὔεναι δῖαν. αὐτὸ] -Ἑ ο ἐερευς τ8, οισει ξ3. 

128. ΔΙά. καὶ μετῶ] με ροβ δῖαν, Οἴτζορ. ταῦτα) τοντο 

58. ποτιεῖ οὐπὶ {η4.] α (Πς) 7ς. εχργίπης ποτίσῃ ὅο. δῖαν. 

Οἴτορ. τὸ ὕδ.} -Ὁ γεὠμνχωμομὶς ολην ἀττίου]ο Αὐτὰ, 1. δι, 
Ἄτην. Ἑά. 

ΧΧΥΤΙ. Καὶ ι"Ἶ καὶ ποτιεὶ αὐτὴν τὸ υδὼρ {Ὁ δξ ργαπητῖς ΓΝ. 

οδάοτη ἴῃ ομαγαόζ. πηογα (1) ᾿Ἀα ρύηητις ΑΙεχ. φώνρι ὀίδεγο σα 

χαὶ ἔςαι 15] α 7ζ.. κ ἔξαι 

Οεοζς. ἐᾶν] ἐᾶν μὲν Χ, ΧΙυᾺ τς, 16, 18, 19) 5.8, 29, 32) 4» 57» 
ς8, 64, 735) 74. 75» 77ν τού, 118, 130, 134. ΑἸά, ΑἸοχ. 1ἰρί, (αι. 

δῇς. αᾳ (ορι. ἢ] εἰ ς. Ἐ πιμὶίον σὰπὶ ἀγιϊουϊο Αταδ. 3. 
μεμιασμ.} α (Πς) ς9Ὼ, μεμιαμμενη ΠῚ 1Ν, Ψ]], Χ, 29, 30, τό, 64, 

γ4, 114. ΑΙεχ. (ὑΑῖ, Νὶς. μεμιαμενη 8, 131. εἰ ὥς, {εἀ ἴῃ {.]- 

ἴαρα ρεηιυ πα μ᾽ ἑαργαίςρίμηι ργίπηα τηδινι}» 1.30. λήϑη λαϑὴ] 

διαλχϑη το. Ἐοπε δι λαϑὴ λαϑὴη ἴῃ Τςοὐϊςε νεϊυϊο, υηάδ Πρ γαῦα5 

(ςἡρᾶτ δὶς λαϑη, υπάς αἴϊι5 διαλαϑὴ εἰπηχίς. ληϑη] Λ ρταιπιιταᾶς 
514ν, ΜΙοίᾳ. καὶ εἰσελ.} εἰ ἱπργοάίαιμγ δαν. Οὔἶτγορσ. κα καὶ 

(δοῦν. τὰ ἐλ. τὸ ἐπ.) τοῦ ἐπικαταρωμενον ἐλ. 77, τοὺ ἐλ. του 

ἐπικαταρωμένου τύ, 48, ς2, ς7,) ὃς) 130, 131. τὸ ἐπι. τοὺ ελ. ΙΝ, 

"παἱρα δ] Ἰονὶς εἰ γειϊανιηοπὶς οατὶ στο} 9 ΑΥΑΡ. 1. 2. καὶ τρ.} 

α καὶ Αν. 3. Αἰ. 1. αἰΐᾳφυς, Ατπι, Εα. πρησϑ.) πρισδησ. 
20, 53: 8.35 74, 705 τού, 134. (οπρί. τὴν κοιλ.} τη χοιλίια ς 3. 

τεμεγ Δυρ. δ'αν. “ ἀντῆς ς8., Αἰ. δ[αν. Θεοῦ. Αγπ]. 1. δἰ1}- 
ηνς. Ατπι. Ἐὰά. -Ἡ ᾿ήεπὶ οαπὶ Νὰ ῥγαιο ΓΝ. -Ἐ ἰάσομαι ἰπ οπαγαῶ,. 
πλΐπογε οὐπὶ ἈΝ. ΡΥ ΠΟ ΑἸοχ, τὴν γαφίρα ῬΏΪΟ ἱ, τ16. αὶ Ογτ. 

᾽ ’ὔ’ 

ἀνοίσετ.) ἀνοίσει 11, ἹΝ, Χ, 

ΑἹ. ], 807. τ δαθεῖ Δ]}10]. διαπ. ὁ μηρ.} εχοϊἄοπι γέσιογα ςὰπὶ 

ατίουϊο Αὐτὴ. 1. εἰ ἧς, τὰ ἤπε απίσιϊσ, Αὐπιθπὶ Οοάά. γεϊϊχυὶ, 

Ατὔὴ. Εἰ. αὐτῆς) - ὡς ψευσαμενη τὸν ανδρα ἐπι τοις γαμοις, 

καὶ τὸν Θεὸν ἐπὶ τοῖς ὁρκοις. ϑοΒοϊίοη ἐχ πῃᾶγρίης ἱτγερῆς 8. ἔςαι 29] 

,ο 8ιαν. Οὔτορ. ἡ γυνὴ] ἰα ρῥταπιτῖς Αγδῦ. 3. τῷ λ.} 

ἐν τω Δ. ἵν, Χ, τς, τό, 18, 28, 20, 30, 32) ς2) ζ3» 54) 57»), 58, 59, 

6, γ1, 73» 74.ν 75» 70, 77, 8. ὃς) τού, 1οϑ, 118, 128, 129, 134. 
Οοιρὶ. ΑΙ4. Αἰεχ. 1Γἰρί. 51αν. ἐν λαω ΝΙῚ1. ἐπ »πεάϊίο ξορι 
Ατπι. 1. αἰϊχυς ἄγη Ἐά. 

ΧΧΨΙΠ. δὲ} , δ1᾽αν. Οὔτορ. ΘΟ ουρ. μιανϑῃ} μεμιαῦΐαι ς 4, 

5,4) γς,) γ6, 84, τού, 134. καϑαρὰ ἥ, καὶ ἀϑῶα ἔγαι) καϑ. εςαι 
καὶ αϑ. ἐς ΙΝ, κχκαϑ. ἢ καὶ αϑωος ἐς. 54. τῆᾶγρο, αὐ ἀϑὲκχ ἔς. 
τεϊδῖιτ, αϑωωθησεται Βς. καϑ'. καὶ ἀ9. ἔς. ῬΗΪο ἱ, 117. ρεγα ΑΗ, 

εἰ ρεγα εἐἰὲ (εδινάεπὶ νοςεπη τερεῖεπ5) Οορί. -Ἐ ὦ ,ρεκπε οππὶ απίουϊο 
Ατδῦ. 3. καὶ 22]. ΧΙ, το, {4. 73» 1ο8, 118. Οεογρ. Απη. 1. 
4]Π4ὺς. Ατην. Εα. καὶ ἐκσπ.] εἰ εοπείβὲοι δι σεαίτε ὑγθταϊτῖς δἷδν. 

Οἶτον. ἐκσπερμ.} ἐνσπερμαῦ. ς3. εχσπερματιεις (ῆς, ἰηἰτα!ῖ 
ἱτεγα Τεαιιεινῖ5 νοςΐ8 ὈΪ5 {οτρῖ4) ΕΝ. ἐχσπερματιειται 19. σπερμα- 
τίει 30, 71. ἐχρηπηϊ ἐχσπερματίση ϑίαν. Οἷἶτος. σπέρμα] εἰς 
σπ. 71. 

᾿ ΧΧΙΧ, Οὖὗτ,]7 καὶ δτ. 134. ἙΙ Αση. 1. αἰχις. Ασαι. ἘΔ, 

Ἔ οὐ Αια. 2. δίαν. Οἴτου. Οδογρ. ζηλοτ.] ζηλοτυπομενης ΧΊ. 

ζηλοτυπεμενής ΠλΆτΡΟ δς. ᾧ ἂν παρ. ἡ Ὑ.} πενέϊετὶ δα φκὰδ “ταις 

γεάϊαν Αταὺ. 4. Ω] οὐ ς3. τύ, 129. (ὋπιρΙ. ὡς ΧΙ, ςΞ, το. 

ἄν] ἐαν ΙΝ. (οπιρ. ἡ γυνὴ] α ἡ 75. 1ο8. ὕπανδρ. ὅσα] ὑπο 
ανδρος ὅσα 7ς. ἢ υπανδο. σα 1Δ΄. »ανρ ἠἀκαόφης εἴ πο ἐαύσέ στε 

νἷγο (ἢς) Ατδδ. 5. καὶ] κα τού. μιανϑη} νιαελαι" Ἀταὺ. 3. 

ΧΧΧ. Ἢ] α 130. ἀνϑρ.] ο ανϑῶρ. τό, 28, 32, 8». 1309 131. 

(αι. Νιο. ὃς ἐὰν ἐπ. ἐπ᾿ αὐτ.] μέῥεν φμεν ψιβενθόποσὶε Αὐτὰ. α. 

Αἰ 4π6. Αται. Εάὰ. ὅς] 6 Ν, ΝΠ], Χ, ΧΙ, ας τό, 18, το, 28, 

20» 30, 32) 52, ζ3) 545 555» 50; 57»), 59. 64, 71, 7809 73» 76, 82, τοό, 
108, 118, 128, 130, 131) 134. (ορ!. Αἰοχ. 10. (δῖ. Νίς. ϑδίδν. 

Οεοίσ. ἐὰν] α 28. ὕεοῦρ. ἂν Χ, ΧΙ, τς, τό, 29, 30, ς2, ὅς 

ςς, ζό, ς7, 74) ς, 76, τοῦ, 118. (ομηρί. ἰρῇ, τ. Νίρ., ἐπ- 
θ.9}] ΑΥΤΙ. ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτὼ τό, 594 30, 32, ς2, ζ3, 73» 
74. 76, τού, 131, 134. (οπιρί. (δι. Νίς. ἐπ᾿ αντὸ (.) ςό. 
ζηλώσῃ] ζηλωσει 7)ς, το. εχργιπιιηζ εἰς ζήλωφιν εἰσέλϑη Ατπ). τ. 
αἰϊΐφις. Ατη). Ἑά. τὴν γυν. 15} μμρον ργαιηῖτς 81αν, Μοη. ἔξω 

μλογε Ατπὶ. τ. αἰΐᾳμο. Αππτη. Εά. αὐτῷ τ" ταύτῃ 55] ἡ αἰϊεγατυ. 
εἴ αι 1ἴ5 ἱπιθιαςεπξ 29, 9. (ὑαἴ, Νίο. καὶ 2΄ποχαὶ 39] α ροῦ- 
ΤΟΙ οἴ 4085 15 ἰηϊοάσεηῖ 16, ς2, 7357) 77... κα δϑίφῃ ἴῃ ἴδχτυ, 16 

Βαθοῖ ΠλᾶΓρῸ Ὀγπηὰ ΠΊΔΠι, 1321, καὶ ςήσ.}] α καὶ Απῃ. 1. αἰίσῳς. 
Αγη). Εα. ςήση] φῆσει 11, Ψ]1, 18,74, 72, τούς 130, 134. (ΟΓΏΜΙ. 

1ρί. ἄς πιᾶγρο 131. τὴν γυν. αὐτῷ χυτὴν 10.) ς35) 108, 1.18. 
καὶ αὐτὴν (οπηρὶ. κα αὐτῷ ςβ. ΑΥπ. 1. αἰϊϊᾳιθ, Αγπι. Ἐά., αὐτοῦ 

ΟὨΠῚ ῃ ποῖδπι ΙΡ΄. ΑἸεχ. ἔναντι] κατέναντι ς3, τ6. Οοιμρί. 

ποιήσει!) ποιήση ΑἸεχ. 85Δν. αὐτῇ] κα ς2. αὐτὰ ,383.. πανῖα 
τὸν ν.} κατὰ τον ν. 32. (ῖ. Νὶς. Ασπλ. τ. δἱϊΐφυβ. Απῃ. Επ. 

᾿ 

ΧΧΧΙ. αϑῶος] εχρήϊτηϊς καϑαρὸς δίαν. Οἶἶτοσ. ὁ ἄν 5).} 
ἀϊΐς ἔομιο (ορῖ. ἤἦονπο πε ψες Αταθ. 2. ἀμαρτίας) τῆς ἀμ. 

15) 4, ς. Ἔ πε Αὐταὶ. τ. αἰϊίφιθ. Αση. Εα, καὶ γυνὴ] 
χϑὶ Ἢ Ὑνυνῆ ΜΗ, Χ, τς) 16, 18, 32, 4) τό, ςὉ,), ζ6. ό, 71» 72» 

ΚΕΦ, 

26, 



ΚΕΦΟΥΙ. 

ΑΡΙΘΜ ΟΊ. 

..2. ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πτρὸς αὐτὸς, 

ἀνὴρ ἢ γυνὴ, ὃς ἂν μεγάλως εὔξηται εὐχὴν ἀφαγνίσασθαι ἀγνείαν Κυρίῳ, ᾿Απὸ οἶνα καὶ σίκερα 

ἁγνισθήσεται" χαὶ ὄξος ἐξ οἴνου χαὶ ὄξος ἐκ σίχερα οὐ πίεται" χαὶ ὅσα χατεργάζεται ἐχ ςα- 

φυλῆς οὐ πίεται" χαὶ ςαφυλὴν πρόσφατον χαὶ ςαφίδα οὐ φάγεται Πάσας τὰς ἡμέρας τῆς 

εὐχὴς αὐτᾶ" ἀπὸ πάντων ὅσα γίνεται ἐξ ἀμπέλου, οἶνον ἀπὸ ςεμφύλων ἕως γιγάρτου οὐ φάγε- 
ται Πάσας τὰς ἡμέρας τὸ ἀγνισμδ' ξυρὸν οὐχ ἐπελεύσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτϑ, ἕως ἂν πλη- 

βωϑῶσιν αἱ ἡμέραι, ὅσας ηὔξατο Κυρίῳ" ἅγιος ἕςαι τρέφων χύμην τρίχα χεφαλῆς Πάσας τᾶς 
ἡμέρας τῆς εὐχῆς Κυρίῳ’ ἐπὶ ἱ πάσῃ γψυχῇ τετελευτηχυίᾳ οὐχ εἰσελεύσεται: Ἐπὶ πατρὶ χαὶ 

μητρὶ, καὶ ἐπ᾿ ἀδελφῷ καὶ ἐπ᾽ ἀδελφῇ, οὐ μιανϑήσεϊαι ἐπ᾿ αὐτοῖς, ἀποϑανόγ)ων αὐτῶν, ὅτι εὐχὴ 

γ' ̓  ͵  , Ὧ 

Ε' 

͵ -- "» Εν; 

ἋἊ λντον » ἕ 

ν4, 7, τοῦ, ι18, 12:8. (οιηρὶ. Αἰεχ. 1Τἰρί, σαι. Νὶς. Ἀπ. τ. 
αἰἴΐίηυε. Απτ. ἘΔ. (α΄ σενλϊεν δαν. Οἰἶΐγος. ἐκείνη} αὐτὴ οὔπὶ 
Ὁ ρει πο (Ως} 

Ι. Καὶ] Βαδεῖ (υργαίςτίρι. ρεῖπιδ ππᾶθυ Απτι. 1. κα Οεογς. Αὖ- 
πιεηὶ Οοὐά. τεϊϊφυ!. Απτ. Ἑά. πρ. Μωνσ.) Μοὴῖ εὐπὶ απίςυϊο 
Οεοτζ. εἐνπ Δίος Αππ. 1. αἰΐἴφυς. Αστῃ. Εα. λέγων] εἰ ἀἰϊεὶ 

Οεοτγ. Ἄπῃ. ι. αἰϊΐΐφυς. Απη. Εα. 
11. τοῖς νέοις) ἐαπὶ δἰ Αττα. 1. αἰΐφυς. Αστη. Ἑά. 

ἐ]ὼ Οεοηζ. α Αγπι. 1. δἴίυς. Απτῃ. Εά. ἂν. ἣ γυνὴ] Α'ὶ φαὶ! 
αἱἷν σα! ανείκα Ατγαῦ. 1. 4. ὃ.) ὡς ΙΝ,)ς. ὡς ἴῃ εδεγαῶ. π’ὶ- 

μοῖς Αἰεχ. ἂν) ἂν )ς. Αἰεχ, μιγαλ.) ἰ «4 Δονεῖνωπε 
δίαν. Οἴἶστοζ. 2φῴσπιε γεν Αταῦ. 3. εὖξ. εὐχ.} ἐυξειται ἐνχ, 7ξ. 

ἐνχ. τὐξητ. το») 108, 118. -- μεγάλην ΧΙ. , εὐχὴν δίαν. Οἰἶτοξ. 

“ἴ τοῖο έν ΑτδΌ. 1. ἀφαγνισ.) αφαγνισϑηναι τό, 48, ς2, 
ς7. 73» 8.» 1305) 131. (λῖ, Νὶς, ὙΒεούογεῖ. ἰπὰ δῖ, Νὶς. δὰ 1. 

ἐφαγνισασϑαι 82. καὶ ργαπιῖτῖ ς2. φοκέέμοα απ ἈταΌ. 8. ἀγνιι- 
αν} μ΄ Οορῖ. κ οοιζο σείοηοα Ἀταῦ. 3. Κυρ.) τῶ Κυρ. ς 4, 
γ4. 73ν 84. τοῦ, 128, 134. Τβκούοιτί. ἰ. ς. - αγιασϑησεται ς8. 
ΤῪ δίαν. Οἴἶτος. 

111. ᾿Απὸ] “εἰ σ ϑδίαν. Οἴἶτοζ. Οεοσς. 
ρεσιπυηι Αγαῦ. τ..2. καὶ 1]. Οοπιρ. σώκφα 13] δπὶ- 
εὐΐυπι ῥταιτίτυαις Αγαῦ. 1. 2. ἐκεότί σαι Αταῦ. 3. ἄγνισϑησ.) 
ἰ απο οινου Ι], Χ, ΧΙ, τς» τόν 18, 28, 20, ὅ4, 73, 77» 8, τοβ, 

τι, 130, 1321. ρ΄. Ἐ εδάεπὶ ουὐπὶ “Ὑ΄ ργαπιῖο 1, Αἰεχ. ἐκ υὐιο 

Ριαπιίυμης Ατὰῦ. 1.2. σόμιπεό! δίδν. σόβιπειφ Αταῦ. 3. καὶ 
ὅξ. 15} καὶ οιρος ((ς) 9. καὶ οξους 18. ΑἸά. καὶ τοϑ, 118. 
Οεοτζ. ὅξ. ι ὅξ. 2] ,α ρΡοϊτγεπι. εἰ φυα ἰϊς ἰπιεήδοεηϊ 
Αιὺῦ. 1. 2. Απηεηὶ ΟὉοάά, Αγπ). Εά.  εδάςπι ἱπ ἴοχῖυ, (δὰ πδδεὶ 

πρ. αὐτ. ̓  

οἴνου 13] «αἰτὶευϊυπὶ 

τληξο ρηπυ τηδηυ, Απτ.. 1. ἐξ 15} ἐκ το» τοό. α Αγοῦ. τι. 2. 
δίαν. Μοίᾳ. οἴνου 25] σικερα 19, τού. ὅξος 25] αὶ τού. ἐχ 

σίκ.} εἶ οἴνου το, το8. ἐν σικ. 18. α ἐκ Απῦ. ι.2. σίκερα 2] 

ἐκεύτισϑπι} ἱπεραγὶ ΑΤΔΌ. 3. οὐ παίιτ. 15) ᾳ Αιδῇ. ΓΕ σίιτ. ιϑ 

“- στὸ 29]  ροῆχεσ. εἰ φις μὲς ἰηϊεήδοεης Απτ. 1. δφυε. Αἴτῃ. 
Ἑὰ. ὅσα} οιῖπε φιοαίςκησαε (Ορῖ. ονία φυαέμηφμε ΟἼεοΓῇ. 
χατιρΎ. ἰχ γαφ.}) ἐκ καῷ. κατιργ. 108, 118. γαφυλῆς) ἴῃ ἢυπι. 
Ῥίυγδ!; εχργπις δίαν. ΔΊοί. τσίιται 25] δια! Αταῦ. 3. γα- 
φυλὴν) Ἔ σαι Ασα. 1. δίψης. Απτὶ. Ἑα. ςαφίδα) -ἰ τε 10. 

γαφιδὰς ςι, ςό, 129. Οοανρί. βεεαπε δίδλν. Μοίᾳ. φαγ.) ἷς 
ΡῬίεης αἰπίησυϊε ΑἸἰεχ. 

Ιν. Πασ. τὰς ἡμ.} ἐπ ὠππὶδα: ἀϊεὸν: 8ῖδν. Μοίᾳ. εὐχῆς} 
“Ἔ τοῦ ἀγνισμὰ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρας ργΐπιᾶ, ς7ό. αὐτοῦ} α 49. 
ἀπὸ 19] χαὶ απὸ τ28. Αγδῦ. 1. 2. Θεοῦ. σπαντων] πασων [11]. 
πάντων ἷπ οἰιλγαέϊ. πιποῖς Αἰεχ. γίνεται!) γινοντῶη Χ. 1 ρί, 
εἐχρηποὶὶ γενήσεται δίλν. Οἴτοξ. εἰ γουεπίναι Αττη. 1. εἰ ῥνουεηίεπε 
Αττηεηὶ (οὐά. τεϊϊᾳι!. Ατππῃ. ἙἘά. ἀμπίλου) ἀμπελὼν ς 3») 120. 
(οπρρί. οἶνον] οἴνου ἴῃ οἰαγλᾶ. πιίποες Αἰεχ. οὐ υἱνωσε ϑἷδν. 

Οὔἴτορ. Οεοτ. ἀπὸ ςιμῷ.} απο ςαφυλων ΙΝ, τ8, ς3,) τοϑ, τ18. 
ἀπὸ ςχῷυλης 8. απὸ ξίμφυλου ΔἼ]1, 29, ςς, 49, 71. ἀπὸ γιμ- 

᾿ Φφυλλων]], 749. 78» ὃς, τού, 130, 134. ἐχρηπεϊ καὶ ξέμφυλον Αππῃ. 1. 

εχρτπιιηῖ ἐκ σεμφύλων Αππεπὶ (σα. τεϊϊφυ!. Απῃ. Ἑά. 
ως ι8, ς8, 128. γιγαρτου) γιγάβτων ι18. 

οὐ τιεται οὐδ᾽ οὐ μὴ φαγιται ἐξ αὐτῶν ΑΙά, πε ὀίιδαιῖ: πεφμε εαἰφεὶς 
“ὁ ονιπὶ δῖαν. Οἴἶγορ. κον ὀίόμε πέφως ἐάμε δῖαν. Μοίᾳ. ποι ἰδεῖ 

πέφζνέ ἐἰε ἐὰ ονεκιόνμ, ἐς Οτοῦς. ἃς ρίεης αἰησυυηῖ ΑἸεχ, δι. 
Ν:ς. 

ν΄. Πα. τὰς ἢμ.} εἴ ἐπ οσιπίδμ: ἀϊεόν:ς δἷλν. Οἰἴγοσ. ἐν ονιπίδας 

εἰϊεόκ: ϑῖδν. Μίοίᾳ. τὰς ἡμ.} α 53. ἢ τῆς εὐχῆς ΡΝ, Χ, 

ΧΙ, τς, 18, 29») 32) 56, ς8, (9, 64) 74) 84) τούν 128, 1295) 134- 

ἕως) και 
οὐ φάγεται) 

(οτηρί. Αἰεχ. 1ἰρί. Οορι. Ατγαῦ. :. 2. δίαν. Μοίᾳφ.α -Ἐ εὐχῆς 
19, 1908. τῆς προσευχῆς ΑΙά. “ἘΞ οοἱἱ ο᾽ν, Ατδὺ. 1. τοῦ 

αγν.} - αντου ὟΙ], Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 29» ς3, 54) τ» 56, 6 74) 
γς, 83, ὃς, τού, 118, 128, 1297) 134. (οπιρὶ. ΑἸά. {ἰρί. Αταῦ.:.2. 3. 

δἷδλν. Μοίᾳ. -{ ἰάεπι οὐπὶ '᾽ὰ ργαπῆο ΓΝ. -Ἐ ἰάεπὶ τὺ ἈΚ ἴῃ οδα- 
ταῖι. τηϊθοτε Αἰσχ. -Ἐ τῆς εὐχῆς αντου τό, 10, ς2) ζ7, 73γ 77.» 130, 

1131. Ο(χῖ. Νῖς. δίαν. Οἴἶτοξ. κα τοῦ 19, 108. τὴς ἐγχρατειᾶς ΤΠΔΓΡΟ 
Ῥηπια πιληυ 130. οἱ ργῃπητις Αταρ. 3. ξυρὸν] καὶ ἕνρον 74, γό, 
84, τού, 134. Αγαῦ. :. 2. 3. Απῃ. 1. ἔξυρος ζ9. Οοπιρὶ. ΑἸά. 
χουρᾶ ΠΛΔΓΡΟ μηπηᾶ τρᾶπι 130. ἐπιλεύσ.] ἐπιδησεται ς4. εἰσι- 
λενσιται ἴῃ τεχῖυ, {τἀ ἐπελευσεται τῆᾶγρο, 64. μρβεγυεπία! δῖαν. 

ἂν] , )ς. ἡμίρ.) - τᾶσαι 29. -Ἐ εἶν. Οεοισ. 
ΑἸεχ. ηὔξατο] ἂν ἐὐζηται ΧΙ. εὐξατο 84. 
γ1,) )ῆς. ΑΙά. δίαν. Μοίᾳῳυ. α (ὐοωρί. 

ἐζαι το. 118. αγιος αγιὸς ἐξι 1τοβ. 

α Ἀπηεπὶ (οάά. δἰἴφυϊ. Ασηι. ἙἘάώ, τρίφ.} ὁ τρίφ. Ῥμλο ἱ, 6ς8. 

ὙΠεοάοτγεῖ. ;, 21ς. οἱ αμέγίοπ: ΑΓαῸ. 1. 2.3. ἐχρημημηῖ αὕξων (φυοά 

δγπηιδςοὴ ςἢ) Αππηεηὶ Οοὐά, ρ]ετίφυς. Αττῃ. Εά, κόμην] α Ατπ).:. 
ἐσητᾶς Απηεπὶ (οαὐά. τείϊᾳυ!. ΛΔπῃ. Εά. τρίχα] α 53, 75. ἔωρια- 

ἐςρι. ρυπια πᾶ Αππ. 1. α Ασπιεηὶ (οαά. σεϊᾳυϊ. Απτη. Εά, 
κεφαλῆς) -Ἐ αὐτου ΧΙ, 20, ς3, (6, ς8. Οοπιρὶ. δῖαν. Οἴτογ. Ατηῃ. 1. 
ἜἜ Ἰάκε οὐπὶ ἈΚ ρεωυνο ΓΙ. -Ἐ ἰάσαι 1 κκΚκ ἴῃ οπδγαῶ,, σηΐποις 
Αἰεχ. - δια Αταθ. 3. Ηἰὶς ρίςης αἰπίησυυπε Οοπιρὶ. Αἰεχ. 
(κι. Ν'ς. 

ΝΙ. Πασ. τὰς ἡμ.} “2 ἐν οι ὖμ: “ϊεόνμε ϑίδυ. Οὔτοσξ. ἐπ οπενὶ- 

δα; “ἰεόν, δῖαν. Μοίᾳ. εὐχῆς} -ἴ αὐτου Χ, ΧΙ; ς4, 745) 7ς, γ6, 
84, τοό, 134. ρ΄. ὙΠπεοάοτει. ἱ, 21ς. (ορῖ. Ατδῦ. 1. ἃ. 3. ϑδίλν. 
Θεοῖς. Ατπη. τ. αἰΐᾳις. Αστιν. Ἐα, -Ἐ ἰάεπι οὐπὰ ὃκς ργαπιο ἹΝ. 
Ἔ ἴήεπι (δ κκ ἰῃ ομλαγαέϊ. σιίροτε Αἰεχ αὐτοῦ πιᾶγρο ὃς, εἴ ρεπ)κ 

ἸΏΔηυ 110. Κυρ.] τω Κυρ. Χ, 28, ς4» ς8, 74) 7ς» 76, 84. τού, 
134. ν΄. ὙπΒεοάοτεῖ. ἰ. ς. ὈΪ8. δίαν. Μοίᾳ. τω ρεαιλϊτῶς οὐτὴ κς 
ποϊλυπι (ἔς, ηλπὶ ςοάεχ παῦεῖ Ἀξς δηῖο αὐτου εἴ: (οἱ! ἀζουπὶ ἤπαὶς 

Ροΐϊ τω) 1Ψ. ργαπιηήττς τῷ ἰῃ «παγίς. τηΐπογε ΩΒ Ἀ (μδπι ροῖ αὐτὰ 
πυΐυσι πδῦεὶ ἤρπιιπι βπαὶε) Αἰεχ. τω ΤΩΆΓΡΟ ὃς, εἴ ρΓΙΠ)ᾶ ΠηΔΏῸ 110. 
Κυριου ι8. , ΧΙ,29. τ αὐτὸ Τρ ἐπὶ] καὶ ἐπι 29. Αγαῦ. τ. 
8.3. ψἀση] ς8,7ς. “Ὑ. ργαηίπυπ ΓΝ. ΑἸεχ. τετελευτ.} 
τεϑνηχνια ΠΊΔΓΡΟ ὃς, εἴ ρεϊπιὰ πιᾶηυ 120. εἰσελ.} ἐπρτεαίαιμγ 5ϊδν. 
Οἰἴἶτος. 

ΝΠ. Ἐπὶ] κἰ (ρεν Αγαδ. 1. 2. πατρὶ] «Εἰ αὐτου οὐπὶ κξ 
Ριπο ΓΝ, - ἰάεπι Ὁ Χὰ 15 οἰμιαγαδές. πηθοτε Αἰεχ - εΐω: 

Αγ. 1. 2.3. ὀ μητρ!] ἐπι μ. 11,,ΧΙ, το, (4) 59. 74) 75» 108, 
118, 134. ΑΙά, ΑἸεχ. δῖαν. Αστῃ. 1. ΦΠΡΕΝ Αγ. ἕὰ. - ἀντου 
εοὐπὶ ἃς ρεαιηϊῆο ΙΝ. -Ἐ Ιάση (Ὁ ἃ ἴῃ οδαγαίξ. σηϊποῖξ Αἴεχ, 
σαι Αταῦ. 1. ἐπ᾿ ἀϑελφὼ] α ἐπ᾿ ες, τό, 34, ς7» 73» 77ν 131. 
(λει. Νίς. -Ἐαυτε οὑπὶ δὰ ρεαιημῖῆο ΓΚ. -Ἐ Ἰάσηι 100 Χαὰ ἰπ οἰιαγδῶ,. 
τηϊποῦς Αἰεχ. οἶκε Αγδῦ. 3. ὦ μιρεὲν δ ο εἰ βιρεν ἡ] κα ὑτατοιςξ 

ζορι. καὶ ἐπ᾿ ἀδελφη)} καὶ ἐπ᾿ αδελφης ς9. κα χαὶ 18, τοβ, 118, 
129. Αγηι. 1. αἰΐᾳυς. Αγ. Εά, , ἐπ᾽ 12, 64. Ατδῦ. 3. - αντα 
ς8. Αγαῦ. 3. -Ἐ ἰάετῃ οὐ ἈΚ ρεαιο ΓΝ. -Ἐ ἰάεπα ζυὉ χα ἴῃ ομδ- 

τας. τύποις ΑἸεχ. οὐ μιανϑ.} εἰ ποὴ ἐηφείπαῤίιντ ΑτδΌ. 2. 
πὸ ἰηφείπεινγ δῖαν. Μοίᾳ. ἐπ᾿ αὐτοῖς] αὶ 19, 1ο8, 118. 
ἰεχῖυ, ε4 Βαθεῖ Πιαγρο ῥγΠΊΔ πηλη, Αττῃ. 1. 
Θπλ τεῦ ἰοπαπὶ ἰἴεῦ Οσζσοοβ γεοεηῖεβ) ςο. 
131. Ἀπηεηὶ (οὐά. ρίετίαυε. Απη. Ἐά, εχρείπηῖς ἀπ᾿ αὐτῶν ὅ8αν. 
Οἴἶτορ. ὄἄποϑαν.) ἐπ ποσί Αππ. 1. αἰϊΐΐφυς. Απῃ. Εά. Θε2] 
Δ Χ. 1ἰρί. Κυριου (49 74, 1οϑ, 118. Απη. 1. αἰΐαιε. Απη. Εάὰ, 
ἢς πιδτρὸ ῥγπλὰ τᾶ 1290. αὐτὰ ἐπ᾿ αὐτ.} ὃϊ5 (ορᾷ 9. αὖ- 
τοῦ 1} α ς2) ς. Απῇ. 1. δ]αις. Απτῃ. Ἐὰ. ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐν αὐΐω 
ΧΙ. επ᾿ὶ αὐτον Υ]1, τς. κα 1ό, ς2,) ς7,) ς8, 73») 77. Οδῖ. Νὶς. 
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ΑΡΙ[ΘΜ Ο 1. 
Ν 

“ΑΔΦΨὄϑ Ψϑν μὰ ν᾽ 9 ϑ ΣΝ ἰδὲ 39 νυ » «ι :ἐτ ρ᾿ 9 ν»᾿ 3 δ ὦ Ψ, ’ 

ὕτῳ ἐπὶ χεφᾶλης ἄῦτε. Πασαξ τὰς ἡμερᾶς τῆς εὖ ὑτὰ ἅγιος ἐζὰ ; χων αὐτοῦ εξ. ᾶ ΕἼΕΠῚ φ “ἢ ; ἢ ώ ς ἥμερ δ᾽ ης ΧῊς α : γι! ̓  ς ἱ θΡΙοῚ 

Ἐὰν δὲ τις ἀποϑάνη ἐπ᾿ αὐτῷ. ἐξάπινα, πταραχρῆμα μιαγϑήσεται ἡ χεφαλὴ εὐχῆς αὐτᾷ; χαὶ 
2 ᾿ Ν 39. τῶ Ὁ ἃ ες 7 ων “Φ ε ,᾿ “.ε ΄ ’΄ : Ν 

ξυρήσεται τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ ἡ ἂν ἡμέρᾳ χαϑαρισϑῆ' τῇ ἡμᾶρᾳ τῇ εδδόμῃ ξυρηϑήσεται, Καὶ 

τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη οἵσει δύο τρυγόνας, ἢ δύο νοσσὰς περιςερῶν πρὸς τὸν ἱερέα, ἐπὶ τὰς ϑύρας τῆς 

σχηνῆς τῇ μαρτυρίου. Καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς μίαν “περὶ ἁμαρτίας, χαὶ μίαν εἰς ὁλοχαύτωμα" χαὶ 

ἐξιλάσεται περὶ αὐτῷ ὁ ἱερεὺς ππερὶ ὧν ἥμαρτε ππερὶ τῆς ψυχῆς" χαὶ ἁγιάσει τὴν χεφαλὴν αὐ- 
τοῦ ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ, Ἥ͵ ἡγιάσθη Κυρίῳ, τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς" χαὶ πσροσάξει ἀμνὸν ἐνιαύ- 

σιον εἰς πλημμέλειαν" χαὶ αἱ ἡμέραι αἱ πρότεραι ἄλογοι ἔσονταί, ὅτι ἐμιάγϑη ἡ χεφαλὴ εὐχῆς 
9 “9 Νν » ς “ “ὦκ᾿ 2 σι πν , 2 ΄ ε » κ“᾿ 5» οὸ ΄ ἢ 

αὖτ. Καὶ ὅτος ὁ γόμος τᾶ εὐξαμένα' ἢ ἂν ἡμέρᾳ πληρώσῃ ἡμέρας εὐχῆς αὐτϑ, προσοίσει αὖ- 
Ν Ν ΄ ἰδὲ ρ ἰωὰ 7 ΄ : ων 393 ν᾿ ᾽ὔ ᾽ Ν 9 

τὸς παρὰ τὰς ϑύρας τῆς σκηνῆς τ μαρτυρίΒ. Καὶ προσάξει τὸ δῶρον αὐτῷ Κυρίῳ ἀμνὸν ἐνι- 

αὔσιον ἄμωμον ἕνα εἰς ὁλοχαύτωσιν, χαὶ ἀμνάδα ἐγιαυσίαν μίαν ἄμωμον εἰς ἁμαρτίαν, χαὶ χριὸν 

δίαν. Ατπι. τ. αἰ ϊΐφυς. Ἀπ. Ἐά. πῃ ργαπττιπε ΙΝ. ΑἸεχ. ἐπὶ 
χεφ.} ἔπι κεφαλὴ 232. (αῖ. ΝΊς. καὶ ἐπὶ κεφ. Οὐοτηρ!. Αγδῦ. 1. 2. 3. 
Οεογρ. 

ΨΙΠΠ1. Πασ.] εἰ ονιποὶ Αια. 1. 2. ἃς τῆς εὐχ.} α τῆς 210, 

καὶ τάς αὐτῇ] α 52. τῶ Κυριω 8. Κυρ.] α Πἰς 18. τῶ 

Κυρ. ΝΗ, Χ, τς, τό, 30, ς 7, 58, (9, 73» 74.) 775 84. ὃς, τού, τοϑ, 
128, 129, 131) 134. (οπηρὶ. ΑἸά. 

ΙΧ. Ἐδν δὲ] , δέ 8ϊαν. Οἶτογ. Οδοσσ. εἰ β' Αταῦ. 3. 
Αγσηλ. 1. δἱφῃς Αγπι. Ἐά. τις] Ογς. ΑἹ. 1, ρασῖε ργίπγα, ς 31, 
{εὰ μαῦεῖ 4110]. ἀποϑανη} αποϑανει 10) ς. ϑανατω ΡῥγρΠΊ- 
τυ ΝΟ ΝΙ;, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 29, 32) 525) ξζ.9 ζ79, 88, ζ9,) 64, 

73» 775, 83) 8ς, 1τοϑ, 118, 128, 120, 1321. (οπ!ρ]. ΑἸΙά. ΑἸεχ. 1 ρῖς 

(δι. Νίο. δῖαν. ἤς Ογγ. ΑἹ. 1, ρᾶτῖε ρυϊηα ς γό, {ε ποῃ Ὀγασηῖ 
αἰἰὉ]. ἐπ᾿ αὖτ. ἐξώπ.} ἐξαπ. ἐπ᾿ αντ. 1, 1, Χ, ς 3, ς4. τό, )ς, 
84. τού, 129, 134. ΟΟπΊρί. κα ἐπ᾿ αὐτ. ορί. Αταῦ. 2. ἐξαπινα] 
αἰφνιδίως ῬΗΪο ἱ, 327. αἰφνίδιον ΟἸεη). ΑἹ. ἱ, τοο. τπαραχρ. 
μιανϑ.} καὶ παραχρ. (ἰχ (οάϊοε Βοάϊεῖδηο, ποη Ἑάϊείοπε) ΟἸεπι. ΑἹ. 

Ἰ. ς. ἐκπςο ὶ ἱπφείπαα ὲ Αταῦ. 1.2. εἰ ἱπφμίπαίωη ζμογῖ: ἈταΌ. 3. 

,βαιίπι ἱπφιίπείων δῖαν. Οἶτζτορ. ἡ κεφ.) ἀπίπιμ; εἴμ: εἰ ῬγφτΆΙ, 

Διργαίογρεῖβ ᾿σΐπηα τηδηῖι ἀπέγπμς ἐ᾽μ6,) ΑΥΙ. 1. δαάθπὶ ῥγρυηϊτιηῖ 
Ἀπηξηὶ (οὐά. τεϊϊφυ!. Αγπι. Ἑά. ξυρήσεται) ξυρηϑήσεται 20, 
ξς. ἰοπάεα! δῖαν. Οἴτορ. τὴν κεφ. αὐτοῦ] εαρίλωπι εαρἐπἰς εἼας 

δίαν. Οἰἶϊγορ. α Ασδῦ. 3. ἢ ἄν ἡμ.} τὴ ἡμ. ἡ ἂν το, τοβ, 118. 
ἢ ἡμέρα ἰλμῖυπὶ τόν ς7,) 73» 77. 131. Ο4ἴ. Νὶς. ἐν ἡμέρα τύ, 120. 

ἐν Ν ἡμ. Οὐρὶ. ἐπ φια ἐἐϊε δῖαν. Νοίᾳ. ἐπ ἀϊε ἱπ φια Αττη. 1. 

τῇ ἡμ.} καὶ τῇ Ἴμ. ξ4γ7.. Α͵αΌ. 1. 2. 3. Οφογρ. Ατπι. 1. 41114ς. 
Ἄχ. Εα. τῇ ἡμ. τῇ ἰδδ.} τὴ εδδι ημ. 3. ἐπ ρεσια ἀϊε ΔΥΌ. 
1. 2. 8.ι.ν. Μοίῃ. ξυρηϑήσ.} καϑαρισϑησεται ςς. ἔξυρησεται 
54, 72. γαάα!ί ΑτΑΌ. 2. -Ἐ αὐτὴν οὐπὴ Ἀὰ ΒΥ Ὁ ΙΝ. -Ἐ Ἰάδπὶ 

ΤῸ χὰ ἴῃ ομαγαάς. πὐποτε ΑἸεχΌ Ἔ ἐΠκά ΔιαΌ. 4. 

Χ. Καὶ τῇ ἡμ.} τὴ δὲ ἡμ. ΝΙΙ, Χ, τς» τό, 18, 19, 30, 32, ξ τ) 

ς᾽, ς8, 9, ὅ4ᾳ, 8ς9 ιο8, 118, 128, 1320, 131. ΑἸά, ΑἸεχ. Τρί. (αἵ. 

Νῖς. δὲ ἐπ ἀϊε ϑἷδν. Μοίᾳφ. τῇ ὀγδ.}] α τῇ δῖαν. Οἷἶτορ. οἷ- 

σει!} ναι δῖαν. νοσσ.) νεοσσ. Χ, τό, 18, 28, 32, ς3. ς4) ς7, 58, 

59, 717) 73») 745) 75» 70» 77. 82, 84) 8ζ,) τοϑ, 118, 128, 120, 131. 
Οὐοπηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. 1ὐρῖ. (δῖ. Νίς. Ογγ. ΑἹ. 1, ρασῖε ῥυπ)α, ςγό, 
58:. τὡρὸς τὸν ἱερ.] ,πεεν ἀοεὶ οὐπὶ ἀτίουϊο Οεογς. ἐπὶ τὰς--- 

τῆς ψυχ,. ἴῃ οοπὶ. 11} λα Βξες εἴ αι 115 ἱπιεδοεης Ογγ, ΑἹ. ἱ, ραγίς 
Ρτίπιδ, ςϑ 1, ἐξά βαρεῖ αἱϊδὶ, σῶς ϑύυρ.} τῆς ϑυρας ς3. Απῃ. 1. 811|- 
4ις. Αγη. Εα. 

ΧΙ. ποιήσ.} ,)αείαι ϑ8'ᾶν. μίαν τ᾿, 23] τὴν μιαν ς3, τύ, 

129. (οπιρὶ. Αγσπι. 1. δἰΐψυε. Αὐτῷ, Ἐά. μίαν 23] αἰΐανι δῖαν. 
εἰς ὁλοχ. καὶ] α 50. ἐξιλάσ.} φνορέεἰε! 51αν. περὶ αὖτ. ὁ ἱερ.} 

ο μρ. ὥερι αντ. ςς. ϑῖαν. Οἰΐτορ. ὃ ἱερ. 4} αὶ 18, ς8, 148. 
“ἡ ργαπήταης ΚΝ, ΑἸεχ. τοερὶ ὧν ἥμαρτε) τεερὶ ὧν ἥμαρται 
ΟὐΟμρΡ]. 2 τὸ εεεαί φμα ζεῖ ( ορῖ. εἰ ργωτηιπε ΑΓΔ. 1. 2. 3. 
τῆς ψυχ.)} τῆς τό. ϑῖαν. Οἴἶτοζ. Ατπι. 1. αἰΐψυε. Απη. Εά. 

Ἥ αὐτῆς ς2. “Ἐ ἐγωε ἴῃ τπδίσυ!ηο Οορῖ. μμρεὲγ ῥγοουλ πὶ στη, 1. 
αἰίαυε. Απτῃ. Εά, ἁγιάσει} ἁγιάσῃ Οήρ. ἱ, 2Δο2. αν. Οἴἶτορ. 
σχεπασει ΥΠΆΤΡΟ ΡὈτἰπΊᾶ τπᾶπι 1320. ἐν ἐκ. τῇ ἡμ.] ἐν τῇ μ. ἐκ. ΡΥ. 
Αιτη. 1:. αἰΐᾳφιε. Ἀπ. Ἐά. σοη)υπηριηῖ οὐπὶ 444. ΑΓΑΌ. 3. δίαν. 
Οἰτορ. 

ΧΙ, Ἥ, ἡγ---τῆς εὐχ.] , [ιῶξο εἴ φιδ5 118 ἱπεεάσεπὶ 8. ἢ 
Ἃ ΠΙ, 19, 29), 53» 44) 595) 74, 82, 1οβ, 118. (ογηρί. Οορί. δΒιαθεῖ 
ἴῃ ομαγαέϊ. τηϊμοσε ΑἸεχ. φωοπίαπ ίπ ἰα Αὐτὴ. τ. αἰϊῖαυς. Αγην. Εὰ. 
εἰ Αγαῦ. 2. ἢ γ.} καὶ διαφυλαξει τω οὐπὶ ᾿ς ργαιηο ΓΝ. εἰ 
“ἄγυω ΑταΌ. 1. ἃ. ἡγιάσ } ηἡγιᾶσε τό, 28, 30, 32) ς2,) 4) 73; 

5,7, 8), 110, 121, Αἴεχ. (αῖ, Νις. Ουγ. ΑΪ. ἱ, ρματῖε ὑσιπτα, 4γ6. 
Ατσπι. 1. Δ ἴχαε. Ατπγ. Ἐ4. μαμδιίβοανΐε απίνεαρι εγμς Αταὺ. 3. Κυρ.] 

τω Κυρ. ἯΙ], 18, ζ9», 128. ΑΙά. Αγ. 3. κ δῖαν, Οἴἶτορ. τὰς 

ἡμ.} α 74. 76, 84, τού, 134. τασας τὰς ἡμ. ὟἼΙ, Χ, τς, τό, 18, 

19, 28, 20, 30, 52, ς3,) 5.» 56, ς7, 595) 64, 77. 837) 1τοϑ, 118, 199, 
111. Οομυρ!. ΑἸά. Τὰρῦ, σας. Νῖς. Οορὲ. Αταθ. τ..2. τᾶσας ρτ- 
τς πηςὶς Ἰησυΐυπι Αἰοχ. ἐπ ἀδἰόδως δ'αν. ογῖπθός λας 416: ταῖν. 1. 

τῆς εὐχ.} τῆς 110. . υἱπιηαιε 74, 76, 84, τού, 134. -Ἑ αὐτου 

τό, 48, 10, ζ29) 73», 779. 85, 110, 1121. (δῖ. Νίο. (αν, Οἴἶτγορ. 

ἈΑσπη. 1. δἰϊίφυς. Ατπὶ. ΕἘά, -Ἐ 1ἀτπὶ οὐτη δῷς ργωπηο 1. -Ἐ ἸΙάδηι 

 »Χ ἴῃ ομβαγαᾶς. πιίηοσε Αἰεχ. τροσαξ.} ηβέναι δῖαν. οἷμ.- 
νὸν] -Ἐ ἀπε Α'πτῇ. 1. αἰδαιε, Ατπι. Εά. ἐνιαύσ.) - ἀμώμον 29. 

εἰς τλήῆμμ.} ἰν. εἰς ὁλοκαύτωμα πλημμελείας Ονα, ΛΙ. 1. ς. 

ἐπ βεζεαίεπι Οορῖ. ΑτὰΡ. 3. εχρητημηῖ περὶ σλημμελείας Αὐπη. τὶ 
Αἰ ϊχυθ. Ατηι. Ἑά. καὶ αἱ κα αἱ 13... αἱ δὲ, υἱ νϊάετιγ, ΡΏ]]ο 1, 
42). δίαν. Οἶτοσ, ἡμέρα!} -Ἐ τῆς εὐχῆς αὐτε, υζ νἱάεϊυτ, 
ῬΗΙο 1. ς. αἱ 2] κό4. σεον. πρότερα! προτερον τό, 18, 

28, 30, ς2, 53) 5 ς») 57» 58) 64, 73» 74.» 76, 77, 82, 83, ὃς, τού, 130, 
131) 134.. Αά, ἄλογοι ἔσ.] ἀλογιςοι ἐσ. 29, 54.» 74» 75» 76; 84; 
1ού, 134. ὙΠεοάογοῖ. ἱ, 22 5. ολίγαι ἐσ. ζ3. ολιγᾷᾶι ΠΙΔΓΡῸ {ΘολΠ68 

ΤΏΔΏΙ 131. οὐ λογισθήσονται ΤΠΟΓΡῸ ὈΓΪΠΊΔ ΤΉΔΠ11 130. πΖ ἐογπβπ- 
ἡεμεν δῖαν. Μοίᾳ. πὸ βπὲὶ ἐ] 1 τα πεπιόγμη δ'αν. Οἴἶτορ, 

11. ὅτι ἢν σμαγαέξ. πλποῦε ΑἸςχ. ἡ κεφ. εὐχῆς} εὐχὴ κεφάλης 

29ςΩ.5Ὁ. ἢ κεφ.) ΚΝ], Χ, 30, ς9,) 74. τοϑ, 130, 134. Αἴεχ. Τῖρῇ, 
Ἄτπ,. 1. δυο. Ατπι. Ἐά. -Ὁ τις (ορί. εὐχῆς 2] τῆς εὐχ. 
ὙΤΠοοάοτοί. |. ς. αὐτξ] αὐτῷ ΑἸἀά. 

ΧΙ]. Καὶ]  ςς. σεοῦρ. μα 8ιαν. Οἴἶτορ. ὁ νόμος] ἰεχ 

Μὲ πῃ. τ. δΐψυς. Ασῃ. Ἐάλ. ἢ ἂν ἡμ.} ηδ᾽ αν ημ. ΧΙ. ἰπ 

φμά ἰϊε 5ῖδν. Μοίᾳ. ἐπ “ϊε ἱπ φια πῃ. 1. δ᾽αυθ ἄπῃ. Εά., 

τυληρωση} τληήρώσει τό, ζ9, 73», τοῦ. ἡμέρας] ἡμέραν ΙΝ, ΧΙ, 
ς8. ημερα (ἢς ἴοπε αυϊᾶ ἐχοϊάεγαϊ 'π ἀγομεῖγρο ἤρηυπη οαῇι5 ἀσου- 
(λιν! λὰ βηοπὶ νοςΐβ ζιργαίοτιρτιπ)) ςο. ἡμ. εὐχ. αὖτ. εὐχ. 
ἄντ. ἡμ. 158. προσοίσει] καὶ προσοισ. ΧΙ. αὔέτγαι δἷαν. αὐ- 

τὸς] αὐτὸν ΙΝ, ς8. Ατὰρ. 1. 2. αὐτὸν ἰπ οσἰαγαέξ. τηΐποτε Αἴἷεχ. 

ἀυτὸ 20. 95 το6. -Ἐ (περγώο: ΑΥτδΌ. 1.2. κα Αἴτη. τ. δας. Ασηι. 
Ἑά. σαρὰ] εχρηπηιπι πρὸς Απη. τ. δἰίαας, Ατπὶ. ἘΔ. τᾶς 

ϑύρ.} τὴν ϑυραν 19, 1το8, 118. Α΄. 1. αἰἴφας. Ατγπι. ἘΔ. 
ΧΙΨΝ. τροσαξει] αξέεναι 5ἷαν. Κυρ.) τω Κυρ. Χ, ΧΙ, τό, 

30, 64, γς. Οοτρ]. ΑΙά. Τρί, ἀμνὸν] ἄρνα ᾿πῆπυας ΡΏΪο ἴῃ 

ας. Νις. δ ]. ἐγιαύσιον] - Ζονπίπο οὐτὴ αγτύσυϊο (Ἰςεῖ ἐχργεῖ- 

ἔεταῖ Κυρί ρεοεοεάεηίεπι ρᾶιο ἀηῖς) Αταῦ. 3. ἄμωμον 13] α ς2, 

48. (αι. Νῖς. Ατὰρ. 3. ἄμωμ. τ9--ἄμωμ. 231. ῬυϊημΠ), εἴ 40:5 
1|5 ἰηϊοιδοοης (εχοορίο μίαν, φιοά ρμοΐξ ἄμωμον 25 ροῃΐ) ς3. 
ἕνα 1] α σῷ, 28, ὃς» τιοϑ. Αὐρ. Οορῖ. Απθ.. 3. εἰς ὁλοκαύτωσ.] 
εἰς ολοχαύζωμα ΝΙΙ, Χ, τό, 18. 10, 28, 29, ζ2, {75 ς8, 0, 64) 73» 

γ4,) 757) 7790 82, 83,), 84, 8ς, τού, 1οϑ, 128, 129, 130, 131, 134. 

Οοπιρὶ. Αἰά. ΑἸἰεχ. τρί, δε. ΝΊς. δίαν. Αση). σ᾿ αἰϊΐΐφυς. Ασπι. Εα, 
α Διϑῦ. 1. 2. 3. ἐνιαυσίαν] ενιαυσιον ΧΙ, 71. ενιαυσιαιαν τό, ;ς. 

μίαν] α Οορῖ. ΑΓΆΡ. 3. δῖαν. Οἴἶτορ. μίαν ἀμ.} ἄμ. μιὰν 1, 

ὙΠ, Χ, ΧΙ, τό, 48, 32, 53, ξ 4) 6, ς7, 58, γ9, 64, 73, 82, 84) ὃς. 
Ιού, 129, 130, 1319 134. ΟΟἸΏΡΙ. Αἰεχ, Τὐρί. (αῖ. Νὶς. Οεογρ. 

ἄμωμ. “"-- ὅμωμ. 3.1, αἰζεγιῖτ. εἰ αιυΐα 115 ἱπτεγασεης 7 ς. εἰς 
ἅμαρτ.] ἐχρήπνιῃς περὶ ἁμαρτίας 8αν. Απτι. 1. αἰϊΐφιε. Απτη. Ἐά. 
καὶ κριὸν οὐτὴ [44.] αν 53. ἕνα 25] ΠΙ|Ι, ςς. Οορι. Ατϑ. 3. 
μαδεῖ ἴῃ αἰαγαέξ. πηΐποτε Αἴεχ. ἕνα ἂμ.} ἂμ. ενα 35. Οδῖ. 

Νῖς. εἰς σωτήριον] εἰς σωτηριὰν τοϑ,) 118. Εχρτίπηῖς περὶ σωτηρίον 

Ἀπ. 1. 

ὅτι} οτε 

1. 

12. 

13. 

14. 

τ 



ΔΡΙΘΜΟΊΐἵ. 
ΚΕΦ. ΥἹ. 

“ ἍΨ» 3 ’ Ν τ 393, ΄ 3, 3 4 3 3 ’΄ Ν 

15. ἐγὰ ἄμωμον εἰς σωτήριον, ἵζαι χάνουν ἀζύμων σεμιδάλεως ἄρτους ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίῳ, Χαὶι 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

7 ΕΝ », 3 3 Λ ςς γά 9. ςς Ν ϑ φ᾿ 

λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα ἐν ἐλαΐῳ, καὶ ϑυσίαν αὐτῶν χαὶ σπονδὴν αὐτῶν. 
ε Ν »Ἤ »’ Ν 4 Ν Ν ε ’ 3 φ Ν, ΝΟ Φ ’ 5)» Ὅ.Ὁ 

ἱερεὺς ἔγαντι Κυρίου, καὶ “ποιήσει τὸ περὶ ἁμαρτίας αὐτοῦ, χαὶ τὸ ὁλοχαύτωμα αὐτξ. 

Καὶ προσοίσει ὁ 

Καὶ τὸν 
Ἁ ΄ ’ ᾽ὔ “ ᾽’ ὃν ἴα . δ᾿ 95 ὃ Ν, 7 ες ε Ν Ν 

χριον ποιήσει ϑυσίαν σωτηρίου τῷ Κυρίῳ ἐπι τῷ χάνῳ Τῶν ἀζύμων, χαι “ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὴν 

ϑυσίαν αὐτῇ, χαὶ τὴν σπονδὴν αὐτξ, Καὶ ξυρήσεται ὁ ηὐγμένος ππαρὰ τὰς ϑύρας τῆς σχηνῆς 
Γ ρὋ ρῷ ὃ ΜῸὸ . 2) ΄ ΙΝ οι ω} ., ἙΝ Ν 

τῷ μαρτυρίᾳ τὴν χεφαλὴν τῆς εὐχῆς αὐτᾶ, χαὶ ἐπιϑήσει τὰς τρίχας ἐπὶ τὸ πῦρ, ὁ ἐφξὶν ὑπὸ τὴν 

συσίαν τ σωτηρίον. Καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺς τὸν βραχίονα ἑφθὸν ἀπὸ τῷ χριδ, καὶ ἄρτον ἕνα 
ἴω φΘ ὍΨ 3 δ Νς ζω ρ᾿ 3 ΄ Ν 

ἄξυμον ἀπὸ τοῦ χανδ, χαὶ λάγανον ἄξυμον ἕν, χαὶ ἐπιϑήσει ἐπὶ τὰς χεῖρας τῇ ηὐγμένδ, μετὰ 
δ ’  )}ὸὶΆςἙΝ νιν νιν» 3 “0 

τὸ ξυρήσασϑαι αὐτὸν τὴν εὐχὴν αὐτδ. 
Ἀ, 4 Ξ. Ἀκ εε Ν 9. “ ν 4 

Καὶ προσοίσει αὐτοὶ ὁ ἱερεὺς ἐπίϑεμα ἔναντι Κυρίου" 
ΓΤ » φΦ ς φρο Ἀν" ἰϑὰ φ’ οὐ, ᾽ὔ ΝΠ» »"»Ἑ [ον ΄ “Ὁ ι ὔ Ν᾿, 

ἅγιον ἔςαι τῷ ἱερεῖ ἐπὶ τοῦ ςησϑηνίε τὰ ἐπιθέματος, χαὶ ἐπὶ τ βραχίονος τὰ ἀφαιρεματος" χαὶϊ 
Α φῷ ΄ ε » , ᾿ ῳ ε “ “7 ᾽ ΔΙΊ Ὰ ,, ΄ δι μετὰ ταῦτα σΐεται ὁ ηὐγμένος οἶνον. Οὗτος ὁ νόμος τῇ εὐξαμένου, ὃς ἂν εὔξηται Κυρίῳ δῶρον 
[ἡ φῷ φ βῸ “,θ φ 9 βὰΦ ΄ βῸ » ρο 5» »ν,0 

αὐτὰ Κυρίῳ “φερὶ τῆς εὐχῆς, χωρὶς ὧν ἂν εὕρη ἡ χεὶρ αὐτοῦ, χατὰ δύναμιν τῆς εὐχῆς αὐτε, ἣν 
᾿ὰ 

ΧΥ κανοῦν] - ἁπασι Αππ. τ. αἰΐ]ις. Ασιη. ἘΔ. ἀζύμων) 
αζυμον ς 4. σιμιδαλ.} σεμιδαλεαν (ἢς) ς,. «4 (υεϊ αίς δῖαν. 
Μοίᾳ. ἄρτους} αρτὼν ζ9. εἰ ρακε; Ατπι. 1. αἸϊίφυς. Αγ. Εα. 

ἀναπιποιημ.} αναπιφυραμενοὺς ΧΙ. ἐν ἐλ. 1] , ἐν Οκι. Νιῖς. 

ἐν ἐλ. ι"-- ἶν ἐλ. 25] ( αἰϊογωῖς. εἴ αυδ; ἰἰς ἰπιεγαςεηῖ 73. καὶ λαγ. 

- ον ἐλ. 25] δας εἰ υα5 115 ἱπιςτάςεηξ, ΡοΙ͂ αὐτῶν υἱκ. ροπῖς (ορι. 
λαγανα) α ϑίαν. χεέχρισμ. ἐν ἐλ.} ἐν ελ. Χιχρ. 10. α ἐν 18. 

καὶ ϑυσίαν αὐτ.} καὶ ϑύυσια ἀντ. (ἢς) 11, 71,75. ἐκ ψαινίβεῖα 
εοναα ΑΠτ. τ. αἰΐΐφυς. Απτι. Ἐκ. α οποία Αταρ. 2. καὶ σπονδ.] 
χᾶι σπονδὴ 1], ςῳ, 71)79ς.- ακαὶ τό, 77, 131. οἰ ἡἰδαιίοαιςς ΛΥτη. τ. 
αἰΐφυς. Δἰτῃ. Εα. 

ΧΥῚ. προσοιρει] προσϑησιι 82. αβένσι δαν. -Ἐ ἦθος ΑΓΔΌ. 

1. 2. σοισω} Ἢ ὁ μρεὺς 19, 1οϑ, 118. “μεσ! δῖαν. πιρὶ] 
αἰϊαέμα ργο Οορι. ἀμαρτιας) τῆς αμ. 128,1 31. τας ἀμ. ΧΙ. 
αὐτῷ 15] ἐδογκε Αττα. 1. αἰΐΐφυς. Απῃ. Εά. 
καυτωματα το, 1τοβ, 118. 

ΧΥΠΙ. Καὶ 15] ᾿4 (ιν. Οἴτοζ.Ό  ππεοιήσιι 19] προσοισει 18. 
,“σεια δῖαν. Οἴἶτος. ϑυσίαν 15] εἰς ϑυσ. ςό, 129. σωτηρ.) 
μιυημοσυνου ςό, 126. , Οοπρί. τῷ Κυρ.}..ὄ τ(6. τῷ ΠΝ, 
ΝΙ, Χ, ς4, ς9, 64, 74. 7ςν, τού, τοϑ, ι18, 128, 134. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 

Τρ , τῷ ἴῃ τέχῖυ, (ο πλεῖ πιασρο, ὃ ς, εἴ ρεπια πιθῶυ 130ο. Κυ- 
θιου 8... τῷ κανῷ} τοῦ κανῷ Ογτγ. Αἱ. ἱ, ρατῖς ῥτίπιβ, ς84. 
τροιῆσει 25] Μαείαι 8ῖἴλν. αὐτὰ 1} , ὅ4. ΑΙά. ϑ5ἰαν. Οἴἶτος. 
τὴν σπονὰ.} ἰδαιίοπει ἤως αὐιϊουϊο Αστῃ. τ. αἰδαυθ. Αππη. Ὡς , αὐ- 
τῷ 2] α 73. 

ΧΥΠΠΙ. ἔξυρήσ.) ταήδίων δῖαν. ηὐγμδ.} ο ἔσν . 4, 
8:, τοό, 129. (οαιρὶ. ὥς, ἐδ υρες γμ εἰ ξα (ἀρελίετιρι. υἱ ὁ 
εὐξαμενις ἰεξεζεῖυτ, )ς. ὁ πγνισμένος 72. ὁ ἐγχράτης ΤΩΣΓΖΟ ῥα 
πιδη 130. παρὰ) τπὶ τῆδέρο γεὶπιλ πάη 110. -- τ. 
ϑύρ. τ΄ σκ. τὰ μαρτ. τ. χιφ. τῆς εὐχ. αὐτ.} τ΄ κιφ. τὴς εὐχ. ἀντ. τ. 

το ϑιρ. τ΄ σχ. τοῦ μ. τό, 18, :7, 73, 77» 85, 130, 13:.- τας ϑύρ.] 
ἴῃ πὐπι. πηρυϊδεὶ ἐχρεϊπιυης Απη. 1. αἰΐᾳυς. Αγπι. Ἐά. 
σε) μσια, Ατοῦ. τ. 2. τρίχας) τριδους (Ώς) 28. χέρας ((ς) 

49. τῆς κιφαλης εὐχῆς αὐτὸν καὶ ϑησιι ς8. -Ἐ εδόξπι οὐτῃ Ἀξ 

Ῥιωπιῆῖο ΙΝ. -Ὁ ἐλάετ (Ὁ χὰ 5) “δβαγδβέϊ, πηίποῖς Αἰεχ. -ἢ υσἱ μὰ 
εἰ ἐπεροαα! ἐωε ΑΥαΌ. τ. ἃ. τῦνρ) πυριον τς. ὑπὸ] ἐπι "1, 

ΙΝΎΙΙ, Χ, ες, τό, 18, 19, 29, (4. τό, ς7, ς8, (9, 64) 71, 73» 75» 
27ν 82, 84, ὃς, 118, 110, 131. Οοπιρὶ. ΑΙά. ρ΄. (δι. Νὶς. (ορι. 

Αχαῦ. ιν. 2. Απῃ. 1:. αἰΐφυς. Ατπτπ ΕἘά, ὑπὸ ἴῃ ομαγδθ. πὐμογε 
Αἰεχ. ὥνσ. 23} ϑυρα (εχεϊηϊς βζηυπ) ολίμϑ δοσυΐίαιὶν!) )ς. 9υ- 

ραν ς4. 
ΧΙΧ. λήψ.] εαρίαι ϑῖλν. ἐφ3ν] ἤς, εὐ ἔπρεν εφ9. ἴωρι- 

(ςρῖ. οπῆ. μεΐσια τππληυ, υἱ οπἧον ἱερετεῖυτ, )ς. α Ασχωῦ. 3. τοῦ 
χρι 8] τὰό ΑἸΔ, -Ὦ ἀδδας Αττη. τ. δἴχυς. Αἰτο. Ἐκ. ἕνα ἄζυμ.] 

ας. ἵνα ΧΙ, τς, τό, 28,30, 32, ςς, 579) 64. 73. 77, ὃς, τοϑ, 118, 130, 
131. Αἰεχ. Οἱ. Νίο. α ἄζυμον 49. α ἕνα σρι. Ατοῦ. 1. λᾶ- 

γαν.} α δῖαν. Μοίᾳ. ἄζυμ. Ὗ) , ἄζυμ. 134. εἰ, υἱ νἱδεῖυτ, 
Αια. 3. κα υἴύπιηυς, Θεοῖς. ἕν] νὰ απὸ τοῦ κανου τό. (πης- 
ἡκπ νεὶ βαγκαὶ (ορῖ, ἀξ ἐϊκο (παῶο Ατδῦ. 34. ἐπιϑήσε!) -Ἐ ὁ 

βέβευς ζῷ, ςξ, 74γ 7ς) γ)6, 84. τού, 134- ΑΥ̓π). :. εἰΐᾳφυς. Αἰ΄τη. Ἑά. 
Ἔ ἡϊκά Ατωρ. 3. ἐπεροιαι δίαν. ἐπὶ] εἰς το, ιο8. τὰς χεῖρ.} 
α 7ς.- τας ϑυρας (Άς) ς4. -ἔ αὐτοῦ 18. κυγμίνου) τυγμένον 
28, 29, 64, ὃς, 1120. ὥς εἴαπι, (οἡ ἴωρεῦ γ οἷ χο (υρταίςτρι. γοσεηϊὶ 

τιᾶηῖ, υἵ εὐχόμανου ἰεξετεῖυγ, ΓΝ. ες ὥς, (εὰ ἴυρες γ εἰ ξα ρτ- 
1ττῖρι. 74. εὐξαμένου 11, ΧΙ. ηγνισμενου 72. -᾿ ναμια ουπὶ ἀΓ- 

τὸ ὁλοκ.] τὰ ολο- 

ὶ ὃς ὧν εξ.) Α (οριί. 

ἐπιϑή- 

οεὐἱο Οορι. ξυρήσασϑαι] ϑηναι ππᾶγρο ῥτίπιᾶ πιᾶπὰ 110. ξ- :η- 
ϑυναι ΧΙ. ἧς πιᾶγρο ὃς. ξυρασϑαν :-.- εἴ ἤςς [δ {μετ ἃ εἴ τσ 
υργαίςηρι. υἱ ξυρισασϑαι Ἰεσετεῖωγ, 7ς. 
Μοίᾳ. τὴν εὐχ. αὐτ.).. ΑΤΔΡ. 3. τὴν εὐχην] κε λὴν τὴν 

ἐνχῆν "ς. τὴν χιφαλῆν 'ΝΌΨΝΙΙ, Χ, ΧΙγ ας, τό, 18, τον 18, 20») 19), 

32, ζ2, 4) ςξ, (6, ς7, 58, ζ0. ὕ 73. 7.4. 76, 77. 84. τοῦ, τοϑ, χτῦς 

128, 120. 1319) 134. (οπιρί. ΑἸά, ΑἸοχ. Τρ. (δι. Νις. Οὐτν Α1.., 

γῖπε ργιηᾶς ς84. δῖαν. Αππεηὶ (οἰ. (ἐχοςρῖο Ἄγηι. 1.) Ατσπι. Ἐπ. 
εἴ ἧς, υζ νἱάεῖυτ, (ὠοριῖ. 

ὃς. 

ΧΧ. τροσοίσ.} ἀνοῖσει 32, τό, 120. (πρὶ. 
αὐτὰ} κα 8, 82. ΑὩΡ. 1.2. ἐκπίϑεμα]) εὐχὴν ᾿πᾶγροὸ ῬΓΠΊΔ ππᾶηιὶ 
130. Αγ. 3. ἐπ. ἕν. Κυρ.} εν. Κυρ. ἐπιϑ. 128. ἅγιον) 
εἰ (απὔκνι ΑτΑΌ. τ. 2.1. Αππ. 1. δἰϊαυς. Αγ. ἘΔ, ἦος μαπόζμν 
δίων. Οἴἶγος. γα!) ἐξὶ τοῦδ. οὔο δῖαν. 

τερείἴο Αππῃ. 1. αἴυς. Απη. Εἰ. γηϑυηνίου}) σηϑυνίσυ Ν]], τς, 

4 

αὐτὸν] χυτῷ 7τ. κα ϑἷαν, 

τὴν γεφαλην ἴῃ τεχίι, (οἱ εὐχὴν πιᾶγν, 

΄7ιτγαι οἷαν. 

16, 32, ξςξς, 134.. ( σπιρὶ. 1 τρή. δῖ. Νῖς. Ουὐγ ΑἹ. ἴῃ (ας. Νῆς., 2 
δά. καὶ μιτα) Μη μοΥ ϑ8ῖαν. Οἰδος. αἰιται) ὀίϑα; ϑῖαν. 

Οἴτος. πὐγμίνος) ἐνγμενος ΧΙ, τς, όᾳ, 130. ἔς, {εὰ (μρεγ γὶ 
εἴ χο ρταίςρι. τεςεπὶ τοδηυ, υἱ εὐχόμενος Ἰεσοτεῖιγ, ΓΝ, ἐχκμένος 
Ρείπιο, ἴοι ρὲ εχ οἱ εὐξα Πιρεδίςρι. δὺ εδάςπι, υἱ ν]ἀεῖυγ, πιλπιι, 
75. εὐξαμενος το, τοβ, 118. οἶνον] κα ζ9. 

ΧΧΙ. ὁνόμ.}) ἜΔμἔμε' Αὐπιεηὶ Οοάά. Ατπι. Εά, διδθεῖ Αἕἢ ἔυρτα- 
(«τρια πη ρεπιδ πιδηὰ Αττη. 1. τὰ εὐξ.} -ἘΞτοιμα Αταῦ. 1. 5. 

ὃς] ο φεὶ ταῦ. 1. 2. ἄν 1] ἐὰν Οηφ. 1, 

402. Κυρώ 15} τω Κυρ. τῳ τοό. ΙΝ, ΧΙ, 18, ς2,,7ς, 128, 

130. ΑΙά. Ατῶρ. 1:. 2. 3. δῖαν. Οἴτορ. δωρ. αὐτῷ αντὰ ϑωο. 
130. αὐτῷ Ανὐλῦ. 3. δ'δν. εἰ ἄοναπε εἶκε Αστιῃ. 1. δἰ συθ. ΑτὙπι. 
Ἑά. Κυρίῳ 22] τω Κυρ. 18, 30, )ς, 1283. ΑΙ4ά. τῶ πηᾶγρο ᾿ΓΪΠΊΆ 
ὨΆΠΙΣ 130. κα ἴ9. (4. 58, 73. 74. 76, 82. τού, 1τοϑ, τ18, 134. Οἦρ. 

Ι. ς. ντγ. ΑἹ. τ, ρϑτῖε ρηπτᾶ, ς84. Αγπι. 1. αϊφυας. Αἰπτῃ. Ἐά, ' υηςὶς 
ἱποίας ΑἸεχ; εὐχῆς 1] ψυχῆς 59. Αγπι. 1. -Ἐ αὐτου 1ὅ, το, 
48, 30, 32, ζ2) ξ7, ς8, 77, 8ς, το, 118, 130, 131. (οπιρὶ. (λς. 

Νῖὶς. Αγαῦ. ε. 2. 3. ϑίαν. Οἴἶγος. -Ἐ ἰάεπι οὐπὶ Νὰ ργαδηλἶο ΙΝ] 

Ἢ ἴεν ὧν δὰ ἰπ εἴασα. πιμοῦς ΑἸοχ. εὐχης---εὐχῆς αὐτοῦ ] 
α Ῥγππιπὶ εἴ φυαε ἢἷ5 ἱπίοτασεπτ (εχ ὁμοιοτελευτῷ, πᾶπὶ εὐχῆς αὐτου 
πιδουΐξ ἀροείγρυς ἰη υτύυσὺς ἰοσο) 110. χωρὶς ὧν] οσα 19, τοβ, 
118. α ὧν ρήπιο, [δὰ ῦπα (υρταίςτῖρι. 134. εἴρη) ἐνροι ς. 
εὔξηται ΑἸά. αὐτὰ ι “ταὐτὰ 25} α αἰϊεγιῖτ, εἴ ας ἰϊ5 ἰηῖοτ]- 

«ἐπὶ δι, Νῖς. τῆς εὐχ. 22] α τῆς Χ, τό, 2σ, ςς, ς7, ὅψ 71, 
53.) 77}, ὃς, 131. Αἴεχ. Εἰρύ, Απῃ. τ. αἰΐφυς. Ατῃ. Εα. ἣν] 

ἩΪΝ. ἡς 1, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 28, ς4, ςς» τύ, ς7, ς8, ς0, 73» 

74) 732. 76», 77, 82, 84, ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 128, 129, 130, 131, 134. 

Οοιρὶ. Αἰά. ΑἸοχ. 1ρ(. Οτὶρ. 1. ο. ἄν υἷς.} ἐαν 32. εὔξη- 

ται] -Ἐ οὐτὼς τοίησει ΧΙ, ς-8.. -Ἐ ελάεπιὶ οὐπὶ ας ργφιηο ἹΝ. 
Ἔ εδάδσῃ Ὁ χζ 'ἰῃ σδαγβθς. πέποεε Αἰεχ. Ῥω “πεῖει Ατγαῦ. τ. 2. 
ἐκ αἀὔεναε διαν. Οἴτοσ. Ὁ δονμιίπο ΑτδΌ. 3 

ἱερ1} ἘΞ ἐσὲ εχ 

͵ [1 
Ν 

Ἦ»ἝΜ ᾿αι"ὔ ᾿ ι 

:: . δ Ὡς νόμον) τον ᾿ 

νομ. ὟΝ], ΧΙ, τς, 18, 28, 30, ς4, ς 5» τό, ς8, 9, 6...) 73.) 74» 75» "αὶ 
82, 8... ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 128, 111) 124. ΑΙά. ΑἸΙεχ. Αγαῦ. 23. 

ἁγνείας] αγνοιας ς4,) 73. 83..:. αὐτου ΧΙ, τς, ςβδ, 64. (οπρρὶ. 
ἈΓΡ. τ. 2. ϑίδν. Οἴτος. θοῦ. Ὁ ἰάεπι οὐπὶ δὰ ργαιι νυ ΙΝ, 
Ἔ 'ἤεπὶ τὼ κα ἴῃ οἰδγδλᾶ, πιηοίε Αἶεσχ, - αὐτοῦ τὼ Κυριω: 

ουτως τσοιῆσει 24, γ6, 84) τού, 134. “Ἐ τὼ Κυριω ς4, 7ς. Τ1ἰρί. 

τω Κυριω ΤηλγρΟ Χ. -Ἐ Φοπιῖπο ἥπε απιουϊο Αττῃ. ᾿. αἰϊΐψιιε. Αγηι. 
ἘΔ, - Κύυριου το, 1ο8, 118. 

- 



ἈΡΙΘΜΟΟ 1. 

Κ ἐφ, γ᾽ 
ἂν εὔξηται κατὰ γόμον ἀγνείας. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον ᾿Αὰ- 22, 23. 
ρὼν χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτᾶ, λέγων, ὅτως εὐλογήσετε τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ, λέγοντες αὐτοῖς, Εὐλογή- οἱ, 
σαι σε Κύριος, καὶ φυλάξαι σε. 

ϑ ᾽7 ΄ Ὰ, 4 ϑ9ϑ.͵ᾳ]ὥ ϑ8ϑδ π.Ακς Ν᾿, ν. 3 »’; 

Ἐχιφᾶναι Κυριος τὸ πρόσωπον αὐτᾶ ἐπὶ σε, χαὶ ἐλεῆσαι! σε. 2. 
9 7 ᾽ ", ’ ϑ ᾿"ς Ν ς ᾽’ 9.“ 2 ΝῊ) ͵ ἂν 7 

Εχᾶραι Κυριος τὸ προσωπον αὐτὰ ἐπι σε, Χαι δῴη σοι! εἰρηνηγ- Καὶ ἐκιϑήσουσι τὸ ὀγομᾶ μοὸὺ 26. 5) 
δςπςὩί ἃ εἣΝ ν᾿ Ν, : “«ΨΦ9 ." ΄ 9 ς΄ 3 ΄ ν 

ἐπὶ τὰς υἱδς Ισραηλ, χαὶ ἐγὼ Κυριος εὐλογήσω αὑτξς. 
ΚΕΦ 

1. 

ΚΑΙ ἐγένετο ἢ ἡμέρᾳ συνετέλεσε Μωυσῆς, ὥςε ἀναςῆσαι ΤῊΝ σχηνῆν, χαὶ ἔχρισεν αὐτὴν, χαὶ 1. 

ἡγίασεν αὐτὴν, χαὶ πάντα τὰ σχεύη αὐτῆς, χαὶ τὸ σϑυσιαςήριον, χαὶ “πάντα τὰ σχεύη αὐτϑ, χαὶ 
» Ἄν εν 9. φ““᾽ “ 2 εν» 3 ἐγ ᾽ Δ "ἷ 

ἔχρισεν αὐτὰ χαὶ ἡγίασεν αὐτά. Καὶ προσήνεγχαν οἱ ἄρχοντες Ισραὴλ, δώδεχαι ἄρχοντες οἴχων 2. 
ρο ἴω Ε “» ο᾽ ΄ ἱ »"  » - 

πατριῶν αὐτῶν" ὅτοι οἱ ἄρχοντες φυλῶν, οὗτοι οἵ παρεςηχότες ἐπὶ τῆς ἐπισχοηπῆς. Καὶ ἤνεγ- 3. 
»- χὰν τὸ δῶρον αὐτῶν ἔγαντι Κυρίου, εξ ἁμάξας λαμπηνίκας, χαὶ δώδεχα βόας, ἅμαξαν παρὰ δύο 

ἀρχόντων, χαὶ μύσχον παρὰ ἐχάςου" χαὶ προσήγαγον ᾿ ἐγαντίον τῆς σχηγνῆς. Καὶ εἶπε Κύριος 4. 

πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάξε ἴτδὸ αὐτῶν, χαὶ ἔσονται πρὸς τὰ ἔργα τὰ λειτουργικα τῆς σχηνῆς ξ. 

τϑ μαρτυρίου" χαὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις, ἑχκάςῳ χατὰ τὴν ἀὐτῷ λειτουργίαν. Καὶ λαδὼν 6. 
Μ ρο ν ε ἐξ : ς Ἁ, βό ξδ )) ΧΑ, [ω Δ ’ Κ ἃς ᾿ς, δύ ς ἐξα ᾿“ Ἁ, 

αὑσῆς τὰς ἁμάξας χαὶ τὸς βύας, ἐδωχεν αὐτὰ τοῖς Λευίταις. Καὶ τὰς δύο ἁμάξας χαὶ τοὺς 7. 

ΧΧΙΙ͂. Καὶ} Πιργαίογρι, ρεϊπη)α πιαπὰ Ατὐπι. 1. αὶ Ασπιεπὶ Οοάά, καὶ τ΄. τὰ σκ. αὐτῷ] κα7 5: καὶ ἔχρισεν 2} κα οἰπὶ 44. 71. χαι 
γεϊϊαυ!. Αὐπν. Εα. Οογρ. τωρ. Μῶωυσ.} Μοῆ Οεοῖσ. εμπε οί ἐχρισας ((ς) τού. αὐτὰ 13] αὶ 7ξ. αὐτὰ υ11.] λα 85. 

Αττλ. 1. αϊαυε. Αγ. Ἑά. λέγων] ἐε ἀϊοὶ! Οιδογρ. Ασην. σ. 4]}}- 11. οἱ ἄρχ. 151] κα οἱ Αιπῃ. 1. αἰδίφυς. Αὐτῃ. Ἐά. ὥρχ. τ᾿ 
06. Ατηι. Ἑά. -- -ἄρχ. 29] α Ροῆτεπ). εἴ 485 15 ἰηιετ]αρεπὲ 130. δωδικα] 

ΧΧΙΙΠ. ᾿Ααρ.} τω Ααρ. το8. εὑηε σγομε Αττη. τ. αἰϊϊφυς. Ατπ. “ ῥγωπιπυης ΓΝ. ΑἸεχ. κα ς8. Οοηρι. ἄρχοντες 25] ἀρχον- 

ἘΔ. τοῖς νίοῖς]) εαπὶ δ Απτ. 1. αἰΐψυς. Ασπη. Ἑά. λέγων) τας 28, 129. καὶ ἀρχ. ς8. οἴχων]) οἴκους (Ώς) 75: )κχία ἀἴοντος 
εἰ ἀϊες:, (τὰ εὸ Γαρταίοτρῖ. ρυπια ππᾶπὺ, Αὐτη. 1. εἰ ἀἶϊεες Ἀτηεηὶ Αταδῦ. 4. πατριῶν] γαπίλε δῖαν. Οἶτος. ὅτοι Ἢ καὶ ὅτοι. 
Οσάά. τοὶ αι. Ατπὶ. ἘΔ. Θεοῦρ. Ἔ ἐδ σαν. 1.2. Θεοῦ. λές. 53. Αγδῦ. ἱ. 2. 3. ἀὶ σέγο (ορί. οἱ ἄρχοντ. 237 α οἱ τό, 30, 
γων---λέγοντες]} αὶ ροΙγετηθπι εἴ 4085 115 ἰηϊετάςεης Ν]]. οὕτω] 73, 180, 131. ΑΙεχ. 1ὰρῖ, δῖαν. Οἴτορ. Ατπι. 1. αἱΐφυς. Ασπι. Εά. 
α Αιδῦ. 3. εὐλογήσετε) εὐλογήσατε τό, 29, 64. τὰς υἱοὺς 

Ἰσρ.] τοῖς υἱοιξ ἴσρ. τό, 131. βορμίμνε γπδῶπὶ εἰ ερὸ δεπεήϊίεαμε ἐἰλος 

νιᾶ. νι, Ἑυϊρεης. -Ἐ- οὐ ἐπροηοεῖς ποπεδη πιεπι (ΡῈ ΜΠ] ος 17, αεἰϊε, ερο 
Τον»ιίμε: δεπεάίεαν ἐἶοε Αταὺ. 3. λέγοντες] εἰ αἰεὶ: Οεοτρ. 

εἰ ἀΐεις Αταῦ. 3. Αὐπη. 1. αἰδίψις. Αστη. Ἐάὰ. αὐτοῖς] τρος αυ- 

τοὺς τό, 329 ζῶ, 57) 73) 7750 131. ΟΔῖ. Νὶς. κα 7γζ. ΑΙΔΌ. 3. 

ΧΧΙΝ. Τοῖυπι οοτπηπιᾶ οὐπὶ ἀποῦυ8 144. α ς6. διΐσ σοπιπΊδῖῖ 
Ῥγδπγϊττιπε σοπηηα 27, οἵ ἰὰ ποη παρεπὲ πιοχ, 11, 11, Χ, ΧΙ, τό, 18, 

10) 28, 29, 30, 32) (2) 54) 5) 575 595) 64) 71» 73ν 745 789 76) 77. 84) 
ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 128, 129, 130, 131) 134. ΑἸεχ. 1ιρί. Αστη. 1. 

δλεϊυπι ἰάξαμ, (εὰ σομηπιᾶ 27) πιοχ τερεϊιηῖ, ᾿ς. ΑΙά. (δι. Νὶς. ϑδίαν. 

φυλῶν] τῶν φνλ. ς4,. 74) 7.) 84) τού, 134. ἐχ ὠπαφναφμε ἐγ 851αν. 

Μοίᾳ. ὅτοι 25] εἰ ἀὶ Αγαῦ. 1. 2. 3. Αστῃ. 1. δὺς. Ατπν. Εα, 
οἱ παρεςηκ.} κα οἱ 82. Απη. 1. αἹΐχυς. Ασπὶι. Ἐά. 
ΑΙεχ. ραΐίγες οσὐτὰ ἀγίουϊο ργαπηταιης Οορῖ. Αγδῦ. 1. ἐπὶ τῆς 
ἔπισκ.} ἐπι τὸν ἀριϑμον ΠηλΓρῸ Ῥγπια τηᾶπι 130. ἼΑλλος, αριϑ- 
μήσεως τῇ λαξ τοᾶγρο (αἴ, Νίς, ἀριϑμησεως πιαγρὸ Χ. 1ἰρί. 

ΠΙ. ἥνεγκ.7 ανηνεγκ. 105, ξ9, 118. τὸ δῶρ.) τὰ ϑωρα ἸΨ; 

ΝΗ, [ζ 16, 18, 19, 28, 29, 30, 32, 52, 44) ς, δύ, ς7, 48, ξ9, 
64) 73ν 74.) 7.9 70, 77» 83, 84, ὃς, Ιού, 1οϑ, 128, 129) 120, 131, 

134. Οὐπρί. ΑΙά. ΑΙεχ. 1 ἰρύ. σαι. Νῖο. δΚαν. Οὐἴἶσος. Οεογρ. 
Αγ. 1. αἰϊϊᾳιιθ. Απτῇ. Ἐά. ὥς Ογγ. ΑἹ. 1, ρατῖς ὑυϊηδ, 4.58. [ὦ 

Οὔτορ. Οεοσσ. εὐλογ.} καὶ εὐλογ. τς. δίαν. Οἶτορ. σε] αἱϊδί υὲ αὶ. ὀΣἼ᾿αὐτῶν!] , 19, 1ο8. αὐτου 8. λαμκ. καὶ ϑώδ, 
λα 71. καὶ φυλ. σε] , ΑΥἸαΡ. 4. αὶ καὶ Οορί. καὶ φυλ.--ἰπὶ β.}., ἴῃ ἴοχίυ, (δὰ παρεῖ τηᾶγρο ῥεϊπια τῦδηυ, Αἰτη. 1. λαμπηνί- 

σὲ, καὶ ἴῃ σοπι. 2{} κα ἴῃ τοχίι! μος εἴ 4185 ἰϊ5 ἰητεγδοεηῖ, (εὰ {ὰρρίεη- 
τ ἴῃ τιδγρίης μγπηᾶ τΏΔη1}) ΑΥ̓ΤῚ. 1- σε υἷϊ.} 11. -Ἐ δονιίπε 
ζ(ορὶ. Αγῦ. 3. 

ΧΧΝ. Ἐπιφ.] καὶ ἐπιῷ. ργπιο, [εὰ καὶ ροῖξεα ἀεϊεϊυπι, 11. 
Ῥγβευηϊταης Αγαρ. τ. 2. 3. δίαν. Οἷἶτορ. Κύρ.} , Θεογρ.0 ἐπὶ 
σὶ---ἐπὶ σὲ ἰπ οοπι. 26} κα 4]τετυῖγα εἴ 488 115 ἰὨςετ]αςεης τό, ςο, 7ζ. 
σὲ 13] σοὶ Τεοάοτεῖ. ἱη (δῖ. Νίς, δά 1, ἐλεήσαι] ἐλεησει ςς. 
ἐλεησέται ζ4. 

ΧΧΝῚ. Ἐπαραι!}) υψωσαι πιᾶτρο ρυΐπι πιᾶπι 130. εἰ Ῥεααν- 
τιπὶ Ασαῦ. 1. 2. 3. Κύριος} αὶ ΔΙΔΌ. 1:. ἃ. ἐπὶ σὲ] - καὶ 

ἐλεησαι σεῖς. ἐπὶ σοὶ Ὑοοάοτεῖ. ᾿ Οαῖ. Νίς. οἀΐ. διόη] δωσε, 84. 

κας] λαμπηνιαχας 134. λαπηνικᾶς, εἐἴαίο μ, ςό. λαμιπινιχᾶς ςο, 
υὅ, 82, 11ο, 1321. (δῖ. Νῖς. Ευ|. Εηγί, ἴῃ (Αῖ. Νὶς. δὰ 1. χατα- 

σχεπαςας ἡς. ϑῖλν. Μοίᾳ. Ηος Ααυΐϊΐα τὴ δυΐϊτυς ἴῃ Οοὐά. ποηηις 
ἰογυπι πιδγρὶ ἰδυ8β. ἅμαξαν) αμαξαὰ μια τοό. αμαξὰν μιαν 4, 
58, 74). 74) 76, 84, 134. ϑῖν. Οεογρ. Αὐτη. 1. δ᾽ ΐφυς. Ασηγ. Ἐά. 
εἰ Ῥιατηϊτς ϑίλν. Οὔἶτορ. προσήγαγον) τεροσηνεγκαν ΝΊΙ, ΧΙ, 

16) τό, 18, 48, 20, 30, 32, 52) ςξ, ς8, ζ0, 64) 73) 77, 85) 128, 110, 
131. Οὐπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. 110. (δι. Νῖς. δῖιδλν. Μοίᾳ. -Ἑ αὐτὰ 
οὐπὶ δὰ ὑγαϊηϊῆο ἡ. Ὁ ἰάσπι ὧδ Χὰ ἰπ οδιγαέξ. τηϊποσς ΑἸεχ,, 
“Ἔ ὅος Ατδῦ. 1. 2. - ἡϊμάῖ Αγρῦ. 3. ἐγαντίον] ἔναντι ς 4) 75» 

1οϑ, 118. -Ἐ Κύυριου το. τῆς σχην.] ὥρος τὴν σχηνὴν 10. 

ΧΧΨΝῚΙ. ὙΤοῖιπὶ σοπιπηα α εἷς Ασα. 3. χαὶ 19] α Ἀποῃγπι. Ιν. Καὶ) α το. Οεοῦρ. Ασπι. σ᾿. εἰϊΐφυς. Απτη. Ἑά. εἶπε} 
ἃΡ. Αυρ. ἔπιϑησ.] νοῦ βοπίς Δποηγτη. ἃΡ. Αὐρ. ἐσιβοαῖίε δῖλν. ελάλησεν ς-ς. στρ. Μωνσ.) οϊ Οεοῖσ. οὑπὶ ΜΟΣ Αττλ. τ. 4}11- 
Οὔἴτος. ἐσηροπαπὶ δἷδν. Μοίᾳ. σδοῦ. καὶ ἐγὼ] α καὶ Αποῆγῃη. ἄαυε. Απῃ. Εα. λέγων} εἰ ἀεὶ! Αὐτὰ. τ. αἰϊΐφυς. Αγσαι. Ἑάὰ. 
ἃρ. Αυρ. δ.αν. Οἶτοξ. τὸς υἱοὺς] τοῖς υἱοῖς τό, 131. Κύριος] 
α Οοπιρὶ. ζωρτγαίοτρε. ρεῖπια τθδηι Ασπη. 1. αὐτάς} - ἀϊοεπίος 
ἡ: (ἢς, πᾶπὶ, υἵ πιοάο τηοημυΐτγι5, οοστηα μος ῬὈΥβΙΩΣς οοτησπηδῖὶ 24) 

δίων. Οἴἶτγος. 

1. ἢ ἡμίρᾳ) τηημερα (ο) 83. ση ἡμέρα η ὟἼΙ, τς, 16, 18, 28, 
29, 30, 32, 58, ξ4) τό, ς7, 48, 59, 73. 85, 128, 149, 130, 131. Αἰά. 
Αἰεχ. 1Τὰρί. Οἱ. Νίς. η μέρα ἡ 747) 134. (οτῃρί. ἡ ἡμέρα ἢ 

ογδοη (ἔς, αυοῃίαπι ἀττὶς] τ ἡ ὉΓῸ [ἰτεγα ὨΌΠΛΟΓΑΙ! 1ηςεἰ]εχὶς ΠΌγασί 5) 
1ο6. ἴα φκα αϊε δῖδν. Οἰἶζος. ἐπ αϊε ἱπ φκα ϑῖδν. Μοίᾳ. Αγ. ἱ.Ἅ 
αἰΐφυς. Αστῃ. Ἐά. ἀναςῆσα!) ἐξαναξησαι ΧῚ, τό, 129. (ορὶ. 
αναςηναᾶς τό, 10. αὐτὴν τ" --αὐτὴν 45] α Ροϊτεη. εἰ αυα 115 ἷπ- 

ν. Λαξὲ] -Ἑ ἀκσε Ασδῦ. 1. 2. 2. 
4.6. Αστῃ. Ἑάὰ. παρ᾿ αὖτ.}. , ΑΓΔ. τ. 2. 3. ἔσονται] πε 
ϑ[αν. τὸ ἴργα τὰ λειτ.} α τῶ αηῖς λειτουργ. 9. ατὰ λειτσργ.- 

54,734. Ἀγαῦ. 4... οβιν ἐμεγγία οατὰ αὐῖῖου 8 ΑΥΠΊ. 1. δἰ ΐχυς. Ασηι. 

Ἑά. δώσεις} ἀᾳα ϑῖαν. Οἰἶεοσ. τοῖς Λευίτ.--τοῖς Λενίτ. ἴὰ 

οοιῃ. 6] α ροϊτεπια εἰ 4ι εἷς ἰηιειαοοηῖ, (δὰ Πιρρίεπίυν ᾿π πιᾶγρ. 
ῬΕΣ πλδῆυπι δαιτὶ οὔπὶ νατἰεϊλῖς ἰδέξιοηϊβ ἴπ (15 ἰος8 ποίδηάδ, τού- 
ἑκάρῳ] ἐξαςου (ἢς) ς8. -ἢ ἐδίογαπι δῖαν, Οἰἶτος. χατὰ τὴν αὐτ. 

λειτ.} κατὰ τὴν λειτ. αὐτ᾿ ΙΝ. Οοπιρὶ. Αἰτη. 1. δἰϊΐᾳυς. Απη. Ἑά. 
κατὰ τὴν ἑάντου λέι!ιῖτ. 54) 75. λαῦτῃ ς6, κατα τὰ εῤγαὰ ἀντοὺ 

ΤΩΆΓΡΟ ΑἸ1λ πιδῆι; Σο6. ἠκχία ἐϊίογεινι ἰηγρίανε δῖλν. Οἰϊγος. 
ΨΙ. Λαβὼν) ἐλαΐδε ἱπιᾶτρὸ 4114 πιᾶπι τού. Οεογρ. τὰς β.} 

Ἔ 14 Θεοῦ. Ατγη. 1. δἷ11- 

ἰετ]ασεης 29, 130. Αστῃ. σ᾿ δΐσυς. Ατπη. Ἐά. καὶ ἦγ. αὐτ. καὶ τας β. (2. ἔδωκ.) “, ἀεί Οθοῦρ. οἱ ρυϑεπίτις φυοφυς (46) 
2. τὰ σχκ. αὐτῆς] καὶ τ΄. τὰ σκ. ἀντὴς καὶ ηγ. αντ. ες. σχεύη ϑίαν. Οἴἶεοσ. αὐτὰ} α ΧΙ, Ατηι. «. αϊΐφυς. Ασπ, Ἑάὰ. 
αὐτῆς} ἐν ἀντὴ σκενῃ 29. καὶ τὸ “νσιας.} α καὶ δῖαν, Οἴἶτος. ΝΙΙ. Καὶ 1 ΙΝ, ΝΙΙ, Χ, ΧΙ, ᾿ς, τό, 18, 19, 30, (4) τ6, 

«ε ’ 

οἱ τοαραςξγκοντες 



ΑΡΙ ΘΜ ὃ [[. 
ΚΕΦ. ΥἹ]. 

8. τέσσαρας βύας ἔδωχὲ τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν χατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν. 

. υἱοῦ ᾿Ααρῶν τῷ ἱερέως. 
» Ἐν 3 ἰδὲ ς ’ ςο» 4 Ν 3 Ν. φῷ 7 9 

. ΟὔδἹ»" επὶ μῶν ἄρουσιν». Και τροσηνεγχαν οἱ ἄρχοντες ἐἰς ΤΟΥ ἐγχαιγισμον τ νυσιαςηρίου, εν 

3 Ν ῳ.- 3 ΄ 3 « ’ 

. ἄμνον ενγᾶ εγνιᾶυσιον εἰς ολοχαυτωμᾶ. 

Καὶ τὰς τέσσαρας 

ἁμάξας χαὶ τὰς ὄχτω βόας ἔδωχε τοῖς υἱοῖς Μεραρὶ χατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν, διὰ ̓ ϑάμαρ 

Καὶ τοῖς υἱοῖς Καρδθ' οὐ δέδωχεν, ὅτι τὰ λειτουργήματα τὸ ἀγίδ ἔχου- 

φῷ ε 4 Ὁ Ἀν φΦΖΝ᾿ ἃς ᾽’ «ε 4 ΩΝ ἰδ 39 00 9 ’᾽ ἰδὲ 

τῇ ἥμερα ἢ ἔχρισεν αὐτὸ, χαὶ ππροσήνεγχαν οἱ ἄρχοντες τὰ δώρα αὐτων ἀπέναντι τῇ ϑυσιαςη- 

τὸ δῶρον αὐτοῦ, Ναασσὼν υἱὸς ᾿Αμιναδαὰξ, ἄρχων τῆς φυλῆς ἸἸόδα. 

. ρίου. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἄρχων εἷς χαϑ' ἡμέραν, ἄρχων χαϑ'᾿ ἡμέραν ππτροσοίσεσὶ 
τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸν ἐγχαινισμὸν τῇ ϑυσιαςηρίε. Καὶ ἦν ὁ προσφέρων ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτη 

Καὶ προσήνεγκε τὸ δῶρον 
-:-- -- 

3 “Ὁ ΄ 3 Ὁ 4, 4 Νι.ε Ν ε Ν 2 .Ὁ Φ 

αὐὑτᾶ, τρυδλίον ἀργύρδν ἐγ, τριᾶχοντὰ χαὶ ἐχᾶτον ολχὴ ἀυτξ' φιαλῆν μίαν ἀογυρᾶν, ἑδδομή- 
’᾽ ᾿ ., 4 Ν, φ, 3 ΄ ΄. ΄ 3 ’ 9 3 ΄ 

χογτὰ σίχλων χατὰ τὸν σιχλον ΤῸΝ ΑὙ0γ" ἀμφοτερὰ πληρῆ σεμιδάλεως αἀγαπεχοιημένης ἐν ἐλαίῳ 
3 ζά οἔ ’ 4 ἰϑε , ’ ᾽ φΡ 3 φῳὼ Ὰ, φ᾽ 

. εἰς ϑυσίαν. Θυΐσχην μίαν δέχα χρυσῶν, πλήρη ϑυμιάματος. Μόσχον ἕνα ἐχ βοῶν, χριὸν ἕνα, 
Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἔγα περὶ ἁμαρτίας. Καὶ εἰς 

ϑυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, χριὰς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας ππέντε' τοῦτο 

δωρον Ναασσὼν υἱξ ᾿Αμιναδάδ, ἙΤῆ ἡμέρα τῇ δευτέρᾳ προσήνεγχε Ναϑαναὴλ υἱὸς Σωγᾶρ, ὃ 

7, ς8, (9, 64, 73ν 74ν 73» 70, 77, 84. τού, τοβ, τι8, 128, 130, 
111.0134. (οαρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 1ἱρί. δε. Νίς. Αγαῦ. 1. 2. δίαν. 
Οεοσς. Ασπι. τ. 4146. Απτῃ. Ἑά. καὶ τὸς} , τοὺς Απῃ. 1. 
αἰϊίϊᾳυς. Ατπι. Ἑά. ἴδωχι) Ἐ αὐτὰ γ:. “Ἐαντὰς ς4. κει τἱ νὶ- 
ἀείυτ, Αταῦ. 1. 2 Γιδοὼν) Γιϑίων ςο, 71, γό, 82. Γερσὼν 
(οπιρί. διδν. Οἴτοζ. Ατπηεηὶ (οάά. αἱίησυ!. Ατπι. ΕἘὰ. εχρησταε 

Γηρσὼν δίαν. Μοίᾳ. κατὰ } καὶ πιεηάοίς 59. τὰς λειτ.} ἴῃ 

Ὡυπ|. Πηγυϊδτὶ ἐχρηπιυοῖ ΑἸτῃ. 1. δ᾽ ψυς. Αττῃ. Ἐά, 
ΝΠ. Καὶ 1 , Θεοῖς. μα ϑ5ϊαν, Οἴἶτος. τῆς τίσο.] 

ατὰς ἸΨΝΊ, )ς. Απηεηὶ (οὐδ. αἰχυ!. Ατιπ. ΕΔ. - «ἠα. Ουρι. 

τὰς} α στη. 1. δἰΐᾳφυο, Ασπτη. Ἑά. τὰς λειτ.} 'π ηὐυπη. πηγυϊατί 
ἐχρείπιιος Ασττ. 1. αἰΐᾳφυς. Ατπν. Ἑά. δια) μὲν ππαναπ δἷλν. 

Οὔἴτορ. στον. ἄστη. ᾿. δύᾳυς. Αστη. Σά. ᾿ϑαάμαρ) 1 Πὶς τα 
"ριὼς ι8, 128. 7λααν 8ἷῖδν. Οἴἶγοζ. 7α,απιαν Οεογς. να} 

του νιοῦ ἹΝΟΨΙ], τό, 18, 29, ςς, (8, 0, 64, 723, 74» 74» 77» 82), 89 
ὃς, τού, τοϑ, 128, 129, 130, 131) 134. «(ἔοπνρὶ. Αἰά. 1ρί. (δι. ΝΊς. 

τοῦ μρ.} α δὶς 18, 128. 
ΙΧ. Καὶ] Λα 8ϊδν. Οἴτοσ. Κααϑ)] Οααιὰ Οὐορι. οὐ 

δίδωκιν) ουκ δωκεν 11, ΓΨ, ΚΥ]Ι, ΧΙῪῚ τς, τό, 18, 28, 30, 32, (» 

ςς, 6, ς7, 58, (9, 64, 23, 74. )ς» 84, ὃς, τού, τοῦ, 118, 120) 130, 
131, 134. Οοπιρῖ. Αἰεχ. 106. (αι. Νὶς. αὐ ἀεαάε Αττη. τ. 411}- 

4υς. Απη. Ἐά. τὰ αγίον} τῶν αγίων τῷ, τοβ, 118. ἔχυσ.] 
α τχουσ. 72. οὐκ φχουσ. (Ής) 74) 84, τού, 134. ἐχωσὶ ς. ἐπ᾿ 
ὥμ.) “ ρεκιίπυηι Απαρ. 1. 2. 3. πῇ. 1. δΐᾳυε. Απῃ. Ἐά. 
Ἢ βγκαι Αταδ. τ. 2. 3. δίδλν. Οβτοςσ.Ό  αοῦσ.) αὐτὰ 35, ςβ. 
ΑΙ4. Ατμῦ. :. 2. ϑᾶν. Μοᾳ. 1 ἰδ νά ταῦ. 3. ἐχρηπιιηϊ αἵρωσιν 
Αγπι. 1. δἰ ψυς. Ατηι. Εα, 

Χ. Καὶ προσήν. οἱ ἄρχ.} α Οορῖ. προσήνεγκ.Ἶ ηνεγκαν 10, 

τοϑ, 118. ἄρχοντ.) - Ισραηλ ΧΙ, 19, 74, 84, τού, τ18, 134. 
τὸν ἐγκαινισμὸν) τὴν ἐγκαινησιν ΓΠΆΓΖΟ ἈΓΙΠΙΔ ΠΊΔΠι 110. εχρεπγυπὶ 
πῃ πυπι. Ρίυτα!! Ασπι. 1. αἰΐφυς. Απῃ. Εὰ. δ] "τό, 8ς. τῇ 
ὑμ.} η πμ. 16. ] ἐν η 129. (οπιρί. Αἰπη. τ. εἰΐφυς. Ατπι. Ἑὰ. 
ἴχρισιν) ἔχρισαν 71. ἐχρισας (ῇς) τοό. καὶ προσῆν. οἱ ἄρχ. 25} 
α καὶ )ς. κοιπηίδ 71. (ορῖ. Αγαῦ. 3. ἀπέναντι) ἔναντι ςο. 
τοῦ ϑυσιας.--τοῦ ϑυσιας, ἴῃ οοηι. 11} α ροδγεπιλ εἴ υας ᾿ἷς ἰηϊοτ- 
Ἰβεεηῖ το. 

ΧΙ. εἶπι} “ϊακ Αὐτὰ. τ. αἰϊΐχυς. Ατπι. Ἑά. πρ. Μωυο.] 
Ἔ λεγὼν )ς. ΜΩ Θεοῦ. Απτ.. 1. αἰϊΐφυς. Ἀπ. Ἑὰ. ἄρχ. ι 

--ὐήμίρ. 25] Ἔἐχρήπιυης εἷς εἷς ἄσχων μίᾳ μίᾳ "μρᾳ (ρες ἰΔιοπιλτίςαπι 
γετο ναγδὔοηςπ)) Ατὐπι. 1. αἰϊΐαυς. Αἰτῃ. Εά. ἄρχ. ι-ἄρχ. 2} 
α Ῥοῆεεπι. εἴ αυκ [5 ἱπιεάςεης (ορί. Αγαῦ. 3. ἄρχων 15} και 
αρχ- 77. χαϑ' ἡμ. ιϑ-τχαϑ' ἡμ. 29) α ρΡοΐϊγοπιᾶ εὐπὶ νόος 4085 
9 ἰπϊεηαςεῖ ς2, ς7,) 58, ζ9,) 74. 75, 84.) 1ού, τοϑ, 118, 114. 
Ευΐ. 11, 367. ἄρχων 29} -ἴ εἰς τό, 30, 73» 131. χαὶ ργατηττιης 

1:6, 131. δῖαν. Οἴτογ. Οεοτς. χαϑ' ἡμ. 2.] ρος »μ. 18, 128. 
ΑἸά. “π ἀϊε «ἱιεγα δῖαν. Οἰος. προσοῖσ.] αὔεναπ! δἷλν. Μοίη. 
αὔεναι δῖαν. Οἴτορ. αὐτῶν) -᾿- ἀπέναντι τοῦ ϑυσιαξηριου τοῦ. 
ἐπα. ϑίαν. Οἶτοςσ. εἰς τὸν εὐπὶ (4ᾳ4.}] α Ευΐ. ]. ς. τὸν ἐγκαιν.] 
ἐπ ἢυπι. οἰυγα!! ἐχργπηῖς Ατὐπ. 1. τὰ ϑυσιας.}) α τοῦ. 

ΧΙ. Καὶ] 4 8ϊλν. Οἶτοσ. ἦν ὃ τροσφ.} α ὁ ϑῖαν. Οἴτος. 
αἤητεδαι Αττὰ. τ. δ ΐψυς. Αστῃ. Εά. ἐν τῇ ἡμ. τῇ τερ. τὸ δῶρ. 
αὐτ.} τὸ δῶρ. αὐτ. ἐν τῇ Ἐμ. τῇ το. ΑἸοχ, δίαν. Μοίᾳ. υ} 

"Ἕν ἃ 

αὟὟΤΙ, Χ, ΧΙΎν ες, τό, 18, 109, 28, 29.) 30, ς 1. ς8, ὅς, 74. 7» 779 
ἩΤῚ 108, 128, 129, 130, 131»). 134. αἴοπμρὶ. ΑἸα. Τρίς (δῖ, Ν!ς. 

Ευί. ̓ἴ, 36). τῇ γα. τῇ τρ.) τῇ ἡμ. τῇ ὑμέρὰ τὴ τρ. (ἢς) τ6. 
τῇ τρ. ἡμ. 10.) 1οϑ. τὸ δῶρ. αὐτ.} τὰ δωρα αὐτ. τό, 32) ς2, 73, 

)7). (ὗλ. Νὶς. ετὸ ΑΙά. δονμσι ἐϊίοσα (ῃ6) Οδοῦρ. κα οπιηϊὰ 
ΑΥΔΡ. 3. Ναασσὼν) Ναασὼων 11... Αασσὼν ς9θ. ὄὀχρτιπιὶξ 
Νασὼν Οεοτν. ᾿Αμιναδα6.} Αμειναδχδ ΙΝ. ᾿Αμειναδαϑ' 
ρί. ἄρχων} “γ ῥγαπιίπυμς ᾿Νν. Αἰεχ. τῆς φυλ.}] κα τῆς 
1οϑ. 

ΧΙΙΠ. Καὶ προσήν.] 4ἤεγεπι Οδοῦς. ,, καὶ Αττι. 1. αἰϊφυς. 
Απη. ἘΔ. προσήνεγκε) “νῷ ργαπιπυπο ΙΝ, Αἴδχ. ἀεγηκ] 

α 28. ὃ} α (ορι. τριᾶκ.] καὶ τριαχ. 18, δἷαν. Οἴτος. 

4 ΓΓίρίπία Αττη. τ. αἰΐᾳυς. Ατηὶ. Ἐά. - Μμωϊ ϑίαν. ὁλχὴ αὐτῇ] 

αντ. ολχ. 30. ἢ ολχῆ αὐτ. βθῳ, τού, 134. γχαϑμος ΠιλΓρῸ ῥτὶπΊ 
ΤὨΔΠ 1320. , αὐτῷ Απῃ. 1. δἰ ΐφις. Ασα. Ἑά. φιαλ.} εἰ ράϊα- 
ἰαν»ε Αταὺ. τ. 2. 1. μίαν) α ὕορι. τὸν ἃγ. ] »απἥὔκανϊ ςὰπὶ 

αιτίςυϊο Αππ. 1. ἰΐΐφυς. Απη. ἘΔ. ὄμφότ.] εἰ σνεόο Αγᾶῦ. 1. 2. 
τλήρ. σιμιδ.}) πληρης σεμιδ. Ν1], 19. ὥς ῥεΐπιό, (εἀ ὥληρη σιμιδ. 

εχ (οτ. 134. τληρις σεμιδ. 19. σιμιδ. τληρὴ τ6. ζοιρ. αἷς 
γαπ. ἐν ἰλ.} α 30. ἄναπ.} ἀναπεποιημένη .2. αναπεκοιημενὰ 
ζ9. ἐν ἐλ. α Ἀνθ. Δ. 

ΧΙΝ. Θυΐσκ.} ε; ρπεπυτταπὶ Οορῖ. Αγαθ. 1. 2. 3. δίδν. Οἴτορ. 
μίαν] Α Ρηΐο :, ςῆς. (ορῖ, Θεοῖς. Ὁ δωγέμι Αγ. 1: δέκα] 

ἐχ «ἰεεονε Αττη τ. χρυσῶν) χρυσοὺν ([() 130. κα ς8. τλήρη) 
πληρης ((Ο} ΓΝ. 

ΧΝν. Μόσχ.) “' ργαπιίκξυιπε Αχαρ. 1. 2. 3. ϑίαν. Οἤτορ. 
ἕνα 1.1 , Οορ. ἐκβ.] εχργίπης ἐπὸ β. δῖαν. Οἷἶγος. σχριὸν] 
καὶ χριον ῥείπηο, {εὐ καὶ ροίξεα ἀεἰεῖιπι, 11. 
δίων. Οἴτος. ἕνα 2] α 1οό. (ορι. 

:. ἅ. 3. ϑίδν. Οἴἶτορ. 

οἱ! σγίείοπ ΑΥΑΌ. 1.2. 3. 

ἀμνὸν} εἰ ἀρπεσι ΑΥΑΌ. 

ἵνα ἰνιαύσ.} ἐνιαυσ. ἐνα 84, 106, 134. 
1ρῦ. , ἕνα ΧΙ͂, 29, ς4) 71) 7ς, 76, 82, 129. (ορί. ὁλοχαύ- 
τωμα} ολοκαντωσιν 18. : 

ΧΥῚ. Καὶ] α Οεοῦζ. Ασπι. 1. αἰϊᾳυςἊς. Ασπὶ. ΕΔ. 5} α ἴῃ 
τοχῖι, (οἱ μαρεῖ πηᾶγρο, 64. ἕνα) 

ΧΥΠΙ. Καὶ) μά 5ϊἴαν. Οἴτορ. 
4. 1. ϑδίλν. Οἴἶτος. πῃ. ᾿ 
εὐπὶ νοςς 48 115 ἰηϊεταςεῖ ςβ. 

δῖαν. Οὔτος. ἀμναδ.} κα συπῃ 44. ς-2. εἰ ἀρηας Ατγδῦ. 1. ἃ. 3. 

Οορι. ἐνιαυσίας] ενιαυσιους 18, τιο8.ἀὨ τῆτο] εἰ ἄος ΑΥδΌ. 1:. 2. 

δωρον] Τὸ δωρ. ΙΝ, Χ, ΧΙ, τό, 28, 29, 30, ς4) 55» 59.) 74) 73» 82) 
ὃς, τού, 118, 134. Οσπιρὶ. Αἰεχ. 1ἰρί. Ναασσὼν] Αασσων 
49. εχρεπις Νασὼν Οεοῦρ. Ναασὼν εχρείπγιης Αὐπὶ. 1. αἰ αυς. 

Απτι.. Εά. ᾿Αμιναϑά} Αμειναδαξ Χ. 1ρί, εχρήπιϊς ᾿Αμινοδαδ 
(ας) ϑίαν. Οἴἶοσ. 

ΧΝΠΙ. Τὰ ἡμ.} εἰ ργαπύπκυηι Οορί. Αταδ. 3. δῖαν. Θεοῦ. 
Ἀχπι. τ. αἰϊΐαυς. Απτι. Εά, α τῇ διν, τροσήνεγχε] τροηνεγχε 

131. Ναϑαναὴλ)] Ναϑανηλ )γς. κἷπ ἴεχῖυ, δὰ μαθεὶ πιᾶῦρο, 
ΝΠ. Σωγὰρ] Σωχαρ 130. εχρτίπεϊς Σεγὼρ Ατπι. 1. Σωτὰρ 
επρτίσηυπι Αὐππιοηὶ Οοάά. 41}. Απῃ. ΕἘὰ. εχρήπιϊς Σαγὲρ Θοοτς. 

ὁ) ΑἿΝ, ΝΙ], Χ, τς, τό, 30, 32, ς4) ςό, ς7, ς8, ς9, 64) 735) 74) 75» 77» 
8ὃς, τού, 129, 130, 131) 134. (ΟομΡ]. Αἰεχ. [ρύ, (Αι. Νὶς. Ατηι. 1. 
αἰΐφυς. πῃ. Βά. τῆς φνλ.} “ ργαπιαπεὶ ΧΥ. Αἰεχ. Ἠε- 

6 Κ 

α Ὅορι. 

κριὲς} εἰ αγὶεὶο: ΔΑΥΔΌ. 1. 

πῶτε τ'-τ-ῦῦντε 25], ροΐεεπι. 
τραγ.] εἰ ἀέγεος ΑτδΌ. τ. 2. 3. 

Γ΄ ( 

ἀξ 



ΑΡ͵Ι 

ἀμφότερα τ αλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλοήῳ εἰς ϑυσίαν. 

ΘΜ Ο }. 

ΚΕΦ. τὰ 
“ " “,Σ) ΄ ᾿γ: Ὁ ΄ ν » “ ΄ 5. “,,δἁἡ ΄ ἄρχων τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ. Καὶ προσήνεγχε τὸ δωρον αὐ18, τρυδλίον ἀργυρᾶν ἕν, “τριάκοντα 10. 

χαὶ ἑχατὸν ὁλχὴ αὐτοῦ" φιάλην μίαν ἀργυρᾶν, ἑδδομήχοντα σίχλων χατὰ τὸν σίχλον τὸν ἅγιον" 
χ4 ΄ ΄ ων 

Θυΐσχην μίαν δέχα χρυσῶν, 
Ζ ᾽’ 7 φ 3 ρῸ δ 3 Ὁ ΄Ω, 3 7 ς ΄ 

πλήρη θυμιάματος. Μόσχον ἕνα ἐχ βοῶν, χριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ενιαύσιον εἰς ὁλοχαύτωμα, 
Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἕνα “περὶ ἁμαρτίας. 
φέντε, τράγους “πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε" τοῦτο τὸ δῶρον ΝαΜαναὴλ υἱξ Σωγάρ. Τη 

ἡμέρα τὴ τρίτη ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαθδουλὼν, Ἑλιὰδ υἱὸς Χαιλῴν. 

γυρᾶν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑχατὸν ὁλχὴ αὐτϑ' φιάλην μίαν ἀργυρᾶν, ἑξδομήχοντα σίκλων χατὰ τὸν 
σίχλον τὸν ἅγιον' ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀγαπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυσίαν. 

Καὶ εἰς ϑυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, χριὲς 

Τὸ δῶρον αὐτϑ, τρυδλίον ἀρ- 

Θυΐϊσχην 

μίαν δέχα χρυσῶν, τσλήρη ϑυμιάματος. Μόσχον ἕνα ἐχ βοῶν, χριὸν ἕνα, ἀμγὸν ἕνα ἐμαύσιον 

εἰς ὁλοχαύτωμα. Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἕνα “περὶ ἁμαρτίας. “Καὶ εἰς ϑυσίαν σωτηρίου δαμά- 
λεις δύο, χριδς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας “πέντε' τᾶτο τὸ δῶρον Ἑλιὰξδ υἱβ 

Χαιλών. Τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτη ἄρχων τῶν υἱῶν Ῥεδὴν, λισξρ υἱὸς Σεδιέρ. Τὸ δῶρον αὐτῶ, 
τρυδλίον ἀργύρϑν ἕν, τριάχοντα χαὶ ἑχατὸν ὀλχὴ αὐτῷ" φιάλην μίαν ἀργυρᾶν, ἑξδομήχοντα σί- 
χλὼν χατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον" ἀμφότερα «“λήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυ- 

σχχ.] Εἰσσανχαρ ἢς. Ισαχαρ τό. (ορί. 5ϊαν. Οὗἶτον. Αστῳ. 1- 

αἰ χις. σαι. ἘΔ. Ὄχργίπῖς ᾿Ἰζονχχαρ Οεοτρ. 
ΧΙΧ. ὙΤοΐυπὶ οουηηῖαᾶ, οὐπὶ υδίιοῦ Ποπιπγατίδιι5 144.}] αὶ 19. 

καὶ τροσήν.] Ἔ ὁμοίως τοϑ, 118. κοῦ, καὶ Οεογρ. τὸ 

δῶρ. αὐτοῦ} αὶ τοϑ. τρυϑλ.} κα οὐτὴ 44. τ ἢπεπὶ 23 ζφοπηηηδῖὶϑ, 
118. ἵν] ἕνα τό. α Χ. 1ρῖ. Οορι. τριᾶκ. καὶ ἐκ. δ 

ΡΓφτ τς δίαν. Οὗτορ. κα ἡγισύμα εἰ σρπ Ἀττηθηὶ ( οἠά, 4114}. 

ΛΑγη. Ἐά. -Ἔ Δἔεί δίαν, Μοίᾳ. -Ἐ Μείογμπι δῖαν. Οἴζγορ. ὁλκὴ] 
ἢ ολχὴ 74) τοῦ, 134. αὐτοῦ} κα Ασγη). 1. αἰϊϊᾳιἊ. Αἰτὴ. Ἑά. 
φιαλ.} εἰ ρἠϊαίαπι Αταῦ. 3. 85ῖαν. Οὗτος. μίαν] α ορ.0 αὧρ- 
γυρᾶν] ἀργυρὴν 1Ψ. δίχυς οἱ Ππλ τεγ Ἱερεγεῖμγ παῦεῖ ἢ τπᾶγρο 

Ρυϊπιὰ πιᾶπὰ 130. τὸν ἅγ.} μιπαμανιδ συν αἰίοιϊο ϑίαν. 
Οἴιοσ. τλήρη] πληρὶς (ῆς) )ς. ἄναπεπ.) πεποιημενης 7Κ. 

αὐτοπεποιημεένης ([ς“) 16. αναπεποιήμενη ς-2. ᾳναπεφυραμάνης 
ΧΙ. | 

ΧΧ. Θυΐσκ.] εἰ ργϑπηίτιπς Αὐαρ. 3. δῖαν, Οἶτορ. μίαν] 
αΑὟἿΙ. Οορῖ. ὥἴδοῦρ. δέκα] α ὠφεεπα Ἄττῃ. τ. αἰϊΐφυς. Αππῃ. Ἐά, 
Ἢ ῥοπαίμε εἶκε Οὐοτρ. χρυσῶν) ααγεαπε ([ 6) Θεοῦ. - βείογωμ 
δίαν. Οἴἶτοσ. πληρη] πληρεις (ῃς) ΝἼ], ᾽ς. 

ΧΧΙ. Μέόσχ.] εἰ ργωπικυπε Οορῖ. Αγὰθ. 2. ϑαν. Οἶκος. 
ἕνα 13] α Οορι. ἐκ} ἐχρητηῖ ἀπὸ δ[αν. Οἶτορς. χριὸν ἕνα} 
εἰ ρτωπιτυης Οορῖ. Αταῦ. 3. δίαν. ΟὈἴἶγοζ. κα υἱπιπηαὺς (ΟΩΡΙ. 
ΑγΆΡ. 1. 2. λἕνα ορ. ἀμνὸν] εἰ ρταυντυπς Οορῖ. Αταῦ. 3. 
5᾽ν. Οἴγορ. ἕνα ἐνιαύσ.] ἐνιαυσ. ἐνῶ γ6, 134. κα ἕνα ΧΙ, τὖ, 
18, 28, ς4, ζ7,) 73» 78ν 775 82, ὃς, 1Ιού, 130, 121. (Ὁρί. α ἵνα 

᾿ἰς τό. ὁλοκαύτωμα) ολοκαντωσιν τό, ς7») 77», 131. 1 ενῶ 
ἢ)ο ςό. 

ΧΧΙ]. Καὶ} , Οεοῦρ. Αγ. σ᾿ αἰδϊαᾳις. Αγ. Ἑά. ἕνα) 

λ (ορι. ᾿ 

ΧΧΙΠΙ. Καὶ] κ 14. 4 δῖαν. Οἴτορ. κριδς] εἰ ῥταηγῖ- 
τὰηῖ Οορῖ. ΑτΡ. 3. δῖαν. Οἤτορ. τρᾷγ. πίντε] , 28, 8:» 130. 
δίαν. Οἶτος. ὦ ῥγοπιξυπε Ορρί. Ατδῦ. 3. ἀμναδ.] “Ρνρ- 
τηϊτυης Οορῖ. Αταῦ. 2. δ.αν. Οἰἶΐγορ. ἐγιαυσιας ενιαυσιάιας τό. 

ενιαυσιους 18, 73) τοῦ. πέντε 3.] -Ἐ τραγοὺς πέντε (0) 20. 
τῶτο οὐὐ {44.} α τοῦ. υἱ8] νιος (ης) Ν!]. Σωγαρ] εχρή- 

πς Σεγώρ Αγπγ. τ. ἜὌχρηπηῖς Σαγώρ Οεοῦρ. εἜχρήπιμὶ Σωτάρ 

Δίλιεηὶ (οί, τοῖα. Ατην, Ἑά. 

ΧΧΙΨν, ὙΤῇ ἡμ.] εἰ ργοιηίκυμς Οορῖ. Αὐτὰρ. 1. 2. 3. δαν. Οἵ- 
τον. Αὐτι. 1. αἰΐαιθ Ασα. Ἐὰν. κὰκ τῇ δῖαν. Μοίᾳ. ἄρχων) 
ἀρχὴ (Πς) ς4. αμωΐ ργίπεορε Αταῦ. τ. 2. Ζαξουλ.] εχρτὶ- 

τοὶ Ζαονλὼν δίαν. Οἴτορ. Χαιλῶν)] Αχαϊλων ς2. Χαιλωμ, 
Χελων ὟΙ], τς, ξ4,) 789. 82, 118. 18. εχρτίπης Χελλώμ Οορί. 

εἐχρηπιυηζ Χελλών Αἰπηεπὶ (οπιρὶ. δίαν. Οἷἶγορ. Αγη). Σ. (ὐεοζρ. 
(οὐά. τεϊϊφυ!. Ατηι. Ἐά. 

ΧΧΝ. Τοζυπὶ οοπΊπηᾶ, οὐπὶ 144. 4ιυδῖυοτ,} αὶ 19. τὸ δῷρ.} 
Ὡροσήνεγχε τὸ δ τι. ομοιως 1οϑ. ἰπ πὐῃ. Ἀ]υγαὶὶ ἐχργπυῃῖ 
Ατηλ. 1. αἰΐαις. Ασπι. Ἐά, αὐτῷ 19] αὐτὸν ὁμοίως 118. κα 108. 
Απῃ. 1. τρυδλ. οὐπὶ 144. υἵαυε δὰ βηεπι ςοπιπιδῖὶς 29} ὡς 
χαι τῶν τρωὴν Ὠαθεῖ Ρζὸ [ϊ5 ς8. ,,, οὐπλ 44. φιλίιοτ σοχητηδηθυ8, 
118. ἕν] α Οοριῖ. τριῶκ.} καὶ τρια. 84. « ἐγίραμᾳ Ατ- 

.ὰ Οορῖ. Οδογν. 

ἴηεηὶ Οοάά. αἰϊχιϊ. Αγ. Ἐὰ, -Ἐ βελογαπι δαν. Οἴτορ. ἑκατ.] 
4 «ἐπίμπι Ατπγεμὶ (οαά. «αἰίφυϊ. Αγ). Εά. -Ὁ μωϊὶ 5ϊἰαν. Μοίᾳ. 

ὁλκὴ] ἢ ολχῆ ζ4) 72» 75. τού, 134. αὐτῷ 2] , Αχηι. 1. 

φιαλ.] εἰ ρἠϊαϊαπ δῖαν. Οἰἶγοσ. Αγαῦ. 3. μίαν) α (ορι. μ- 

ἄργ.] αργ. μ- ΧΙ. ἀργυρᾶν] αργυροὺν (0) τοῦ. τὸν ἀγ.] 
“πη δαεκανὶ οατὺὶ ἀσῖσο Αγ). τ. αἰαις. Ασγη. Εά. πλήρη) πληρις 

(0) ᾽ς. ἄναπεπ.} τεποιημενης ῆς. ἀναπεποιημενὴ 2. ἄνὰ- 
πεφυραμενης ΧΙ. ϑυσίαν) -ξ σωτηριου τό, 73,131. 

ΧΧΝῚ. Θυΐσκ.] εἰ ρυωθανταπε Οορι. δῖαν. Οἴτζυρ. μίαν] 
δέκα} « ἀεεοα Ατὰ. 1.ἥ 

χρυσῶν) ἀκγί (Σεογρ. 

Αἰϊαις, Αγηι. Εά. 
Ἔ οπείμς εἴς Οὐεοτρ. πλήρη) πληρις 

(6) )ς. 
ΧΧΨΝΙΙ. Μόσχ.] εἰ ργαπυπε Ἄγαρ. 3. δίαν. Οἴτορ. ἕνα 

ἐκ β.] ἐκ β. ενὰα ΧΙ. κα ἕνα Οορῖ. ἕνα ἀπὸ β. εχρείπις ϑίδν. Οἵ. 

ἴτοσ. κριὸν} εἰ ανίοίεπι (ορῖ, Αγὰρ. 3. 8.ιαν. Οἰἶγοσ. -Ἑ ἐς 

αγὶο δες Αταῦ. 3. ἕνα 2} κα Οοριῖ. Αγῦ. 3. ἀμν.} εἰ αρ- 
μα Οορῖ. Αταῦ. 4. δίλν. Οὗτοσ.  ὀ Ἐἕνα ἐνιαύσ.] ενιαυσ. ενα γό, 
τού, 134. «ἕνα ΧΙ, ς4,) 719 73» 82, 8, 129. 1ἱρῦ, Οορι. 

ΧΧΥΝΠΙ. Καὶ] α Ὅεογρ. Ασπιϑηὶ Οοάὰ. αἰΐχυ!. Αγ. Εά. ἐξ 
αἷγ.} κα Αγαθ. 3. ἐχρήσις ἀπ᾿ αἰγ. διαν. Οἶτορ. ἕνα} αὶ 7ζ- 
ὥορι. 

ΧΧΙΧ. Καὶ] »κὰ δῖαν. Οἰϊζοσ. α ὕϑθοσς. χριὰς] ἐὲ ατίεἐς 

Αγαῦ. 3. δῖαν. Οἴινορ. τράγ. τ.} α ὃς. εἰ ργαιμίκαης Αταῦ. 2. 
οἷαν. Οἰἶΐγορ. τράγους] αν ἰὰ τεχῖὰ, {εξ Ὠδθοὶ γλάγρο, 1]. 

ἀμναδ.} εἰ Ῥυαιηίζιπι Οορι. Ασαθ. 2. δῖαν. Οὗἶτοσ. Αγπὶ. 1. ἐνι- 

αὐυσίας] ἐνιαυσίους 18, 73) τοῦ. τῶτο οὐπὶ 144.}] α τοῦ. Ἑ- 
λιῶὼξδ] Ενιαυν (Πς) 129. Ἐλισαφᾶν νι Ραγουηλ, τὴ ἡμέρα τὴ εδδομε 

ἄρχων τῶν υἱων Εφραιμ’ τοντὸ τὸ ὅωρον Ἑλιχῷ (ἔς 6χ [τὰ Πιυτατὶ δὰ 

(οαλιε πιὰ) ς 4. υ8} υἱος (Άς) 82. Χαιλων) Χαιλωμ 18. 
Χελων ΝΠ], κζ4, 7ς, 82. δῖαν. Οἰἶΐγορ. Ατπη. τ. οχρεπιμις Χελ- 

λών Οορῖ. Ατηγεηὶ Οοάά, τεϊααϊ. Ασπ. ἘΔ. εχρεϊιίς Χελεῶν 
Οὐ ογρ. 

ΧΧΧ. Τῇ ἡμ.] εἰ ρυεπιηαπε Οορῖ. Αταῦ. τ. 2. 3. ϑδίδν, Οἵ: 
ορ. Απτ. 1. δ᾽ Π4ιθ. Ασην. ΕἘά. κα τῇ [αν Μοίπ. ἄρχων) 
αὐ ρείπεερε ταῦ. τ. 2. 3. Ῥουδὴν] Ρουξιν γό, 134. Ἀουξιμι 
18, ζ2, τύ, 719) 131. (αἴ. Νῖο, δίαν. Ρουξειμ τό, τού. Ἕλι- 

σὶρ] Ἐλεισουρ 131. υἱὸς Σεδ.} κα τι τέχαι, 10 ἡ μαδεῖ τηᾶτρο ρυΐπια 
τΏΔΠ., ΑΥΠῚ. 1- Σεδιοῦρ] Σεδηούρ Οοηρρὶ. 
Ν11. Σεξουηρ τό. 

Σειδίρ ϑ8ῖαν. Οἷἶτος. εχρήπηι Ἐδισέρ Οεογρ. 
ΧΧΧΙ. Τοζμππι σφοπΊπια, οὐπὶ [44. ἡυδίθοῦγ Τοπηπηαίίθιι5,} αὶ 19. 

τὸ δῶρ.) τροσηνεγκε τὸ ὃ. τ18. ἴῃ ρίΌΓΑ]} ἤμην. Αγπι. 1. αἴας, 
ΔΑπη. Ἑὰ. αὐτῷ τ} Ὁ ομμοιως τοις ἄλλοις γ2. -ἴ ὡς τῶν πρωην 

ς8, τιΩ6. -Ἐ ομοιως τοϑ, 1αι8. τρυξλίον συπὶ 44. φυδίμογ σοῃ1- 
τωβῦθι5,} α ς8, 72) τού, τοβϑ, 118. ἕν] , ορ. ὁλκὴ] ἡ ὀλκχῆ 
ζ4,) 74, 73») 134. φιαλ.} οἱ μάιαίαα Αταῦ. 3. ϑίαν, Οἴἶτορ. 
μίαν] , Οορ. ἐδδομ.} α« “ριμαρίπια Ἄττη. τ. αἰΐαυα. Αττὰ. Εἀ. 
τὸν ἅγ.] “απέκαν ὶ συγ ἀγσιο Απτῃ. τ. αἰΐϊφιε. Ἄτη. Εἰ. πλήρη] 

πληρις (β0) 75. ἄνχπεπ.) αναπεποιημενη ς2. ἐγ ἐλ.} α ἐν 
ιό, 131. ϑυσίαν} -ξ σωτηρίου (αι, Νῖς. 

20. 

Σελιουρ (ΔΛ μγὸ Δ) αὖ 
Ἐδιουρ τό, γ4,) 85, 84, ιοό, 1 34. “ Ἐχρεϊηιϊξ γιν» φλϑνκον 

ΔΛ 5)». δ 



ΑΆΑΡ!!ί 
ΚΕΦ. Δ]. 

σίαν. Θυΐσχην μίαν δέκα χρυσῶν, πλήρη ϑυμιάματος. Μόσχον ἕνα ἐχ βοῶν, χριὸν ἕνα, ἀμ- 412..5 0. 

34: 35: 

3 

νν ΄“, ᾽ ᾽ὔ’ 4 ς ᾽ὔ 

γον ενᾶ ἐγιαυσιον εἰς ολοχαυτωμᾶ. Καὶ χίμαρον εξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας. 

ΘΜΟΟ 1. 

Καὶ εἰς ϑυ- 

σίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, χριὰς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας ππέντε" τῶτο τὸ 
“ . ς« “Ὁ “3,534 ἰϑν Ἅ μδα εξ" δ ε 

δωρον Ἑλισὲρ υἱοῦ Σεδιόρ. Τῆ ἡμέρᾳ τῇ πέμπ]η ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεῶν, Σαλαμιὴλ υἱὸς Σου-- 
ρισαδαί ̓ Τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυξλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάχοντα χαὶ ἑχατὸν ὁλχὴ αὐτοῦ" φιάλην 

2 4 ἴω ς ΄ 7 Ν ΝΝ ’΄ ν «“ » ’΄ ΄ ᾽’ 

μίαν ἀργυρᾶν, ἑδδομήχοντα σίχλων χατὰ τὸν σίχλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα «“λήρη σεμιδάλεως 
2 ΄ » » 3 ΄ . ΄ ’ ρ. ΄’ ᾽΄ 7 

ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυσίαν. Θυΐσχην μίαν δέχα χρυσῶν, σλήρη ϑυμιάματος. Μέσ- 
χον ἕνα ἐχ βοῶν, χριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοχαύτωμα. Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα 
περὶ ἁμαρτίας. Καὶ εἰς ϑυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, χριὰς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας 

ἐνιαυσίας πέντε" τοῦτο τὸ δῶρον Σαλαμιὴλ υἱξ Σερισαδαί, Τὴ ἡμέρᾳ τῇ ἔχτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν 
Γαδ, Ἐλεισὰφ υἱὸς Ραγουήλ. Τὸ δωρον αὐτὰ τρυδλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα χαὶ ἑχατὸν 
ὁλχὴ αὐτῶ" φιάλην μίαν ἀργυρᾶν, ἑδδομήκοντα σίχλων χατὰ τὸν σίχλον τὸν ἅγιον' ἀμφότερᾳ 

πλήρη σεμιδάλεως ἀγαπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυσίαν. 

ϑυμιάματος. 
’ “ κι ᾿" Ν φὩ, 3 Ἧ, φ 3 [4 3 ε ΄ 

Μόσχον ἕνα ἐχ βοῶν, χριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕγα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοχαύτωμα. 
Θυΐσχην μίαν δέχα χρυσῶν, πλήρη 

Καὶ χί- 
μαρον ἐξ αἰγὼν ἔνα περὶ ἀμχρτίας, Καὶ εἰς ϑυσίαν σωτηρία δαμάλεις δύο, χριὰς πέντε, τρά- 

ΧΧΧΙΙ. Θ.ΐ-χ.} δ γγειπθιης (ορῖ, Αταῦ. 1. δίαν, Οἴζγορ. 

Ατἴτη. 1. δἰ χυς. ἅτ, Εη. μιχν] α τϑ. Οορῖ. (δος. δικα 

χρισὼν) χξισον δικα ((..} 7. λδήθεσι ακεὶ ζοπάαε (τοῦς. «ἃ ἀΐων 

ἀυγεῖ, Ἀπ. 1. αἴτιος. Ασ. Ἐπὶ. 

ΧΧΧΙΠΙ. λίοσχ.] :' ρεσηντσιης Ασγαδ. 2. 5ῖλν, Οἴτος. Ασπι. τ. 

ἕνα 15], Οὐρι. ἐν} Ἄχρείπης ὐπὸ δ.αν, Οἴγοζ. (δοων} ἀγτο 

(:.) Απτὸ. 1. αἰνηυς. πη. Εά, χριὸν} “4 αντἰίοη ἈΑταὺ, 4. 

δίων, Οἴτος. ὕγα ἰνια .σ.Ἶ ενιαυσ. ἕνα ς4. 73») 76, 134- κα ἕνα 
᾿ς, 16, 18, 28, 30, 71, 73}, 85, 130, 131. (ορί. ὁλοκαύτωμα) 

ὀλοχαύυτωσιν ἴδ᾽, 15, ς 7, 73ν 77, [11- 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ] αὶ νοις. 
ἔνα) α Οὐρι, 

ΧΧΧΥν. Καὶ] ,μώ 5ἷ:ν. Οἴτος. χκριὲς πίντε) χρειοὺς Β (Πε) 

ἹΝ. ,111. μαδεῖ η οπηγαδς. πιογε Αἰεχ. {τ ρεωπητυπς Δγαῦ. 3. 

δίων. Οἴτον. πιντὶ α΄ --πίντι 1.] α 4Δ]Ἰ1επιῖγ. εἴ η1π| 119 ἰπἴεγ)α- 

«εηἴ τό, 111. τραγ.] εἰ ἀγα (ορῖ. Αταῦ. 3. ἀμναῤ.} 

ἀμυνονς 74.» τὅ, 134. Φ{4| ΑὙΠΝ4! (ορῖ. Αγωῦ. 3. ἐγιαυσίας} Εν! 9 

αὐσιους 74. Τό, 14. υἱβ Σιδ.)} α τό, 71. 131. Σιδιου 6} Σ - 
δηκρ Οοπιρὶ. Σελιωρ 11. Ἐδιουρ ςό, 7γῳ, 134. Ἔχρηπηϊ Ἐδισάρ 

Οεογ. 

ΧΧΧΥΧ. Τπ ἡ.} - τῇ δίων. τ᾽ γγαπιτυπς Οορί. Ασαδ. 4. 

δίδνυ. Οἷἶγος. Αστιν. τ. δ ΐηυς. Αππ. ἕἘ. ἄρχων] ἀρχῇ (ς) ς ;. 
Συμεὼν] α 19. Συμιὼν Οοτσ. Σαλαα. εὐπὶ (ᾳ4.} α (Πς) 10. 
Σαλυμιγ}} Σαμαλιηλ τι. Σαμιηλ τό, :2. εἴ ἤς, (πὶ λὰ ὥργ- 
{«τῖρτ. αἶδ πιᾶπαι, γ.11 υἱὸς] ο νιὸς 

30. Σουρισαδαι) Σοιρισσχἔχι γς. Συιεισαδὲ τ18. εἴ ἤς Ηϊς, 
(οἀ Σουρισαϑδαί ἐχρτγίπνε ἁ0], Οὐρῖ. Σερισαδαι 18. Ἴχρτίπης Σαρις 

ϑισα ΟΘεοτσ. 
ΧΧΧΝΠΙ. Τὸ δῶρ. αὐταὶ τρύσννέγκε ργαπηις τ18. -Ἐ ὁμοίως 

τοό, 118. ἐ οἷον χαι τῶν τρωὴν 58. “ἐ ἐπ᾿ 'σὸν τοις ἄλλοις 72. 
α 19. τρυξλ. οὐπὶ (44. φυδζιοτ σοπηπιδῖθι5} τροσηνεγκε τΑπιχπὶ 
Ρῖὸ ᾿εἷξ. οπιηίδυς βαθεῖ 19. α οπιπΐα 58, 72, τοῦ, τι8. ἣν] 

α (οριί. τριχκχ.---ἀργνραν)} καὶ ἵπ ἴεχῦι δος εἴ αυα ἰδ ἰπτεγςςπὶ, 
(εὰ {υρρίεπτογ 'π ΠΆΓΩ. Δ τηπηὰ ραυΐο τοσεπίογε, 6. τριᾶκχ.]} α 
“τἰξίπία Ἀττῃ. ι. αϊαυς. Αττῃ. Ἑά. καὶ ἐκ.---ἰδϑ.)}) .. ἴπ' τοχὰ 
μας εἴ υα ἰἰ5 ἱπίει)λςεπῖ, (αἱ Πδδεῖ ππᾶγρο ἰσουπάλ πιᾶπυ, 111. 
ἑκατὸν) 4 τεπίππι Αττη. 1. αἰΐηυς. Αστιν. ἕά, -Ἐ }ωϊ δῖαν. Μοίᾳ. 
ὁλχὴ] π ολχὴ 54, 74. 74. 106, 114. αὐτῷ 2] α πῃ. 1. αἰϊϊΐᾳυς. 

Σ«λαιηλ σἈρτγιπ Δτιπ. ᾿᾿.: 

Απη. Ἑά. φιαλ.} εἰ ρλϊαίαοι ταῦ. 3. δῖαν. Οὔτογ. μίαν] 
α (ορι. ἰδδομηχ.) τριακοντα τό. « μριμαρίπία ται. τ. αἰϊϊαυς. 

Αππ. Ἐά. τὸν ἅγ.) ψππῶυστγιϊ αὐτὰ απὶσυΐο Αγπι. 1. αἰϊίψυς. 
Απη. ἙἘά. τλήρη] σλπρις (ἢς) 7ς. “υσ.} -Ἐ σωτηριον (ῖ, 
ΝιΙς. 

ΧΧΧΝΠΙ. Θυΐσκ.] εἰ ρεσιπιτυης Οορι. γὰρ. 3. δἷδν. Οἴτγορ. 
μίαν] α Οορι. δίκα χρυσ.} σατὶ ἀεζοπε ροκάϊκ: εἼμε Οεοῦρ. ὦ 
“είεπι αυτεὶς Αττα. τ. δίφυς. Αττπ. ἘΔ. τυλήρη] πληρις (ἔς) )ς. 
ϑυμιαμ.} σιμιδαλέως ι8. 

ΧΧΧΙΧ, Μόσχ.} εἰ υἱεκίμπε Ἀταδ. 3. δίδλν. Οὗτος. ἕνα 1] 
κ᾿ ἴορι. ἐκχ) εχρηηνὶ ἀπὸ ϑίλν. Οἷἶγοξ. βοῶν] «ξτο Αγ. 1. 

ἐξ} ἼἘχρηπιῖς ἀπὸ ϑαν. Οἴζγος. 

4] Πηις. Ατγπν. Ἐά. κχριὲν ἕνα] α ἵνα (ορῖ. ἐρ βιπετταυπε Ασαῦ. 3. 
δίαν. Οἴτγου. ἀμνὸν) εἰ ἀρπυπι Αταν. 3. δ'αν. Οἥῇτορ. ἐν χὰ 

ἑνιαύσ.) ἐνιχισ. ἕνα γύ, 114. καἵνα τ΄, 30, τῷ, 57) 59») 73; 7 ὅν 1 
82, 120. 1304 131. (αἴ, Νς, (ορῖ. 

ΧΙ. Καὶ) , ΘΦεοτσ. {ιργας ἄρ, ρυΐπια ᾿πᾶπὰ Αγη,. Σ. ἐΣ] 
ἐχργτηἷς απὸ ϑίαν. Οἰΐγορ. ἵνα] α Οὐορι. 

ΧΙ. Καὶ] α ι8. (ορῖ. μα ϑἴαν. Οἤγορσ. χριὰς -.] 

α τον. Αγπλ. 1. δἰίαυς. πῃ. Εὰ.. ὧδ ῥρσπητὴς Αταρ. 3. πὸὼ- 

τε ιτ-τ-ο-πίντε “] , ροϊηεπι. εἴ νοχ 4πὦ [8 ἱηιεηαςεῖζ 18, 29. 
τραγους] α ἰδ ἴεχτι, (δὰ Παδεῖ τππᾶγρο, 11. ο ρυπιτος Ατγαὺ. τς 

τίντε χὅ-τῖντε 19]. ροῆτεπι. εἴ 4ια [γα ἰπιστασεης τό, 15:1. 
ἀμναδ.} εἰ αρπα, (ορι. Ατῦ. 3. ἐνιαυσίας} ἐνιαυσίους 18. 
τὸ ϑωρ.] α τὸ Οδῖ. ΝΊς. Σαλαμιὴλ] Σαμαλιηλ 18. Σαμιηλ ς2. 

Σαμο.ηλ 16. υἱ5} υἱος (ἤς) 134. Σοιρισαδαι) Σεριδαι τό. 

μρῦ εχρηήπις Σουρισαϑέ, (δά Σουρισαδαι αἰϊοῖ, Οορι. εχρηχοῖς Σὲ- 
ρισχϑί Οεοτγρ. 

ΧΙῚ!. ὙΣ ἡμ.} α τῷ αν, εἴ ριθανπυηι σορῖ, Αναθ. 3. 5ίλν. 
Οἴτορ. Λσπν. τ. αἰΐψυς. Αγην. Εα. ἄρχων} ἀρχὴ (ς) ς.. 
Ἑλειςφ] Ἑλισαῷ ςο. Οοπιμί. ΑΙ4. ΑΙεχ. {ιἰρΐ, Ολι. Νὶς, Ελι- 

σαφαν ζω, 75. Ἄοχργς ἜἘλισαπαᾶν Οἰφογσ. Ασιηςηὶ Ο οὐ. αἰϊᾳυΐ. 

Αττπ. ΕἘά4. εχρήπής Γλιταὰφ δίαν. Οἴγον. Ῥαχγοινηλ] ἜἘχρεϊηνς 
Ῥαδο.ήλ ἢἰς, (οἱ αἰ τοὶ Ῥαγεν) . (Ὅρῖ. ενρήπηι Ῥ. ὙᾺ Οεοιν. 

ΧΙΙΙΙ. Τὸ δῶρ. αὐτῷ προσηνέγκε ργαπηϊπῖς ατ8, Ἵ οἰμοιως 
ι18. -ἢ τοῖς ἀλλοις ἐπ᾽ σὸν 72. Ἔ οἱον χαὶ τῶν ττρωὴν 8. ἀ ὡς 
ἀγωτίδὼ {ἰργχαμὸν ιοό. ᾳ 10. τεξιδλ. ΓιΠῚ [ᾳη. ᾳυαΐθοῦ οοϊη- 

πλλτ} 0.1.5} αο10, 58, 729 τού, 118. ἕν] ἕνα 7:.. α Ορι. τριακ.] 
4 (γἰρίπια Ατσην, τ. αἰΐφυς. Απτῃ. ἙἘά. ἐκατ.) « εωονβα ΑΣΠγ. Σ- 
αἸϊΐφιε. Απη. Ἐ4. τ Μοὶ 5:αν. Μοίᾳ. -Ἐ μοίονμμι δῖαν. Οἴτορ. 
ὁλκὴ) ἢ ολχῆ ζ4,) 74. 759» 134. αὐτῷ 2] α Αστῃ. 1. δἰϊίᾳυς. 
Ατπη. Ἑάὰ. φιαλ.}] ε' ρλιαίαπι Ἀταθ. 3. διδν. Οἴτορ. μίαν] 
α ὥορ. ἐδδομ.} α Λρικαρίπια Αταν. 1. αἰΐχυς. Ατῃ. Εὰά. τὸν 
ἅγ.} ,ιυδιατιϊ συτὰ ἀτουϊο Ασπι. 1. δἰΐᾳυς. Ατσπν. Εά, πλήρη) 
ὥληρις [0 πποῖξ )5ς. αἀἶναπεπ.} αναπιφυραμένης ΧΙ. εἰς ϑυσ.] 
α 'ἰη τεχῦυ, [οὦ Βαθεῖ ππᾶσρο ργπηᾶα πηᾶηυ, Ατγη. 1. 

ΧΙΙ͂Ν. Θιυΐσκ.} εἰ ργαπικιυπς Αγδῦ. 3. ϑίαν. Οἶτος. μίαν) 

Α (ορί. ἥἔ[έκιᾳ χρνσ.] αωγὶ ἄξεεν ῥοπάς οκς Οδοῦσ. «ἃ ἐξορη ἀι- 

γε Ἅππ. 1. δἰΐφυς. Αγηγ. Εα. 

ΧΙΝ. Μόσχ,] εἰ νἡκίμε ΑΤῸΌ. 3. δ[αν. Οὗτος. ἕνα ἐκ β.} 
ἐκ β. ἕνα ΧΙ. α, ἵνα Οορι. ἰκ} εχμήπης ἀπὸ ϑδίαν, Οἴτοζ. 
βοῶν] σρυν Απῃ. 1. αϊψυς. Αστιι. Εά. ιὸν) εἰ αγϊείορ ΑΙΑΌ. 4. 

δίδν. Οἴἶτος. ἕνα 29] , Οορι. ἀμνὸν} εἰ ἀρημρε Οορι. 

Αγαῦ. 3. δῖαν. Οἴζορς. ἕνα ἰνιαύσ.} ἐνιαυσ. ἐνα γ6, 1205 134. 
α ἕνα 111, ΧΙ, τς, τό, 48, ς4, ς7ν 71, 785 77, 8ς. Οαῖ, Νίς. Οορι. 
Θεοῖς. ἕνα ἑνιαύσ. [δὰ ἕνα ἴπ οἰιγαές. ἡλίπογε, ΑἸοχ, 
τωμα] ολοκαντωσὺ ἹΝ. 

ΧΙΝΙ. Καὶ] α Οεογς. ἕνα} α Οορι. 
ΧΙΝΙΙ. Καὶ] κά 5ϊαν. Οἶτον. χριὲς] εἰ ανἱοςς ἈΑταὺ. 3. 

δίανυ. Οἴἶτορ. τίντε τ᾿ --πέντε 23] α ροῆτεπι. οσἰιπὶ νοςς χυα: ἰΐς 
ἰῃτετ]αςςεῖ 29. τύντε 1] 5 (Π.)} ΠΝ. τρᾶγ.} εἰ Ρτγατιϊτταας 

«ς ͵ 

ολοχαυ- 



ΑΡΙ1ΘΜ 

τὸν ἄγι0»" ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυσίαν. 

Μύσχον γα ἐχ βοὼν, χριὸν ἕνα, ἰμνὸν ἕνα ἐγιαύσιον εἰς δέχα χρυσῶν, πλήρη ϑυμιάματος. 
ὁλοκαύτωμα. Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἐγὰ περὶ ἁμαρτίαρ. 

Ο 1. 
ΚΕΦΟΥΠ, 

'γοὺς πέντε, ἀμνάδας ἐγιαυσίας πέντε" τοῦτο τὸ δῶρον “Ελισαφ υἱδ Ῥαγουήλ, Τῇ ἡμέρᾳ τῇ 48. 

ἑδδόμῃ ἄ ἄρχων τῶν υἱῶν Ἔφραϊμ, Ἐλισαμὰ υἷος Ἐμιδϑ. Τὸ δῶρον αὐτᾷ τρυξλίον ἀργυροῦν ἐν, 49. 

τριάκοντα χαὶ ἑχατὸν ὁλχὴ αὖτ" φιάλην μίαν ἀῤγυρᾶν, ἐοδομήκοντα σίχλων χατὰ τὸν σίκλον 
Θυΐσχην [6] 

Καὶ εἰς ϑυσίαν σωτηρίου δαμάλεις 

δύο, χριὸς “πέντε, τράγους τδντε; ἀμνάδας ἐγιαυσίας ππέντε' τῶᾶτο τὸ δῶρον ᾿Ελισαμὰ υἱᾷ 
Ἐμιάδ, Τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασσῆ, Γαμαλιὴλ υἱὸς Φαδχσσούρ. τὸ δῶρον 

αὐτοῦ τρυξλίον ἀργυρᾶν ἕν, τριάχοντα χαὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὖτ" φιάλην μίαν ἀργυρᾶν, ἑξδομήκοντα 

σίχλων χατὰ τὸν σίχλον τὸν ἅγιον' ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς 

Θυσίαν. 
Φ , φ 3 4 9 ε ’ 

αμνον εγὰ ἐνιαύσιον εἰς ολοχαυτωμα. 

δῶρον Γαμαλιὴλ υἱδ Φαδασσέρ. 
Ταδεωνί. 

δ '" ΄ χά 3 ὯΝ ΔΝ Φ Θυΐσχην μίαν δέχα χρυσῶν, πλήρη ϑυμιάματος. Μόσχον ἕνα ἐχ βοῶν, χριὸν ἕνα, 
Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα “περὶ ἁμαρτίας. 

΄ ’’ » ΄  -ΝῃΦ ΄ ΄ 4 3 δ 2 ᾽ὔ ᾽ : “ “ 

σίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, χριὰς ππέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας τσέντε" τοῦτο τὸ 

Τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐννάτη ἄρχων τῶν υἱῶν Βενιαμὶν, ᾿Αξιδᾶν υἱὸς 6ο. 

Καὶ εἰς ὃυ-- 

Τὸ δῶρον αὐτῇ τρυξλίον ἀργυρᾶν ἕν, τριάχοντα χαὶ ἑχατὸν ὁλχὴ αὖτ" φιάλην μίαν 
ἴω: ιν 9 ζά ΄ ’ 3 

ἀργυρᾶν, ἑδδομήκοντα σίκλων χατὰ τὸν σίχλον τὸν ἅγιον' ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπε- 

Ατγαῦ. 3. 8ϊαν. Οἴτορ. αμναδ.} εἰ ἀσπας Οορί. Αγὰρ. 4. ϑ[αν. 
Οἴτορ. ἐνιαυσίας} ἐνιαυσίους 18. Ἐλισὰφ] Ἐλισαφαϑ 84. 
Ἑλισαφαν τ4) 7ς- εχρήπηϊ Ἐλισαπαν Οεοτρ. 

ΧΙΙΙΙ. Τῇ ἡμ.} εἰ ργαιηϊπαπε Οορῖ. Αταρ. 3. δῖαν. Οἶτοξ. 
ΟἌγη. 1. αἰαυς. Ατπι. Εα. ὰ τῇ ϑῖαν. Ἐφραὶμ) Ἐρήγενι ( ορῖ. 

Ἐρνορι Οεογρ. Αὐτη. 1. αἰπφις Αστη. Ἑά. Ἐλισαμὰ) Ελισσαμα 

"ς. Ἐμι46] Σεμιουδ' ΝῚΙ, 18, 19, 29, 30, 32, ζ45 55», 745 76, 
84, τού, 1ς4. (αῖ. Νὶς. Οορῖ. διαν. Οἴτγοσ. Οεογρ. πῃ. τ. δ[11- 
ηὐς. Αγπι. Ἑά. Μιουδ το. ᾿Αμμιέδ᾽ Οοπιρὶ. 

ΧΙΙ͂Χ, Τὸ δῶρ. αὐτῷ -Ἑ ομοιως τ18. -Ἐ οἷον καὶ τῶν τρωὴν 

58. Ἔ τοῖς ἀλλοις ἐπισὼως 72. -ἰ ὡσᾶντως τὼν πρωὴν τοῦ. κα 19. 

τρυδλ. οὑπὶ 144. 4ιδίιοσγ Τοπιπιδῖ 115] αὶ 19, ς8, γ2, 1οό, 118. 
ἥν] λα ορι. “πριάκ.] α "γὶρίμα Αττη. τ. αἰϊφυς. Αστῃ. Ἐά, ἐἑκαῖ.] 

ὦ ἐεπρα Αττη. 1. δἰ Πὰς. Ατηι. Ἑά. - βωϊ ϑῖαν. Μοίᾳ. -Ἑ Μεϊο- 

γα 8ῖδν. Οἰζορ. ὁλχὴ] ἢ ὁλκὴ (4) 74) 759 134. 
α πη. σ᾿ αἱΐᾳυς. Αση. Εα. 
μίαν] α 48, 84, 131. Οορῖ. 
αἰ αό. πῃ. Ἐὰ. σίκλων--- σίκλον] καὶ ἴῃ τοχία ῥγίπηιπι εἰ ια 
δὶς ἱπίεηαςεπι, δὰ Παρεΐ ππᾶγρο ἃ [δουηήδ πδῆι!, 131. τὸν ἅγ.} 
γαιδικατνὶϊ συτὰ ἀτσυϊο Αὐτὰ. 1. δΐφυθ Αὐτη. Ἐά. πλήρη] τλη- 
ρ'ς ῬΓῸ τῆοτε 7ς. ἀναπεποιημέν.} αναπεφυραμενης ΧΙ. 

ΟΠ 1. Θυΐσκχ.7 εἰ ρχαπιπυης Οορῖ. Ατάρ. 3. δἷδν. Οἷτορ. μίαν] 

κα Οορῖ. δέκα χρυσ.} α δέκα )ς. σαγὶ ἄδοοπε βείογενι (ῃ0) Οεογρ. 
α ἄεοενι σαγεὶς ΑΥ̓ΤῚ. 1. 81ατ6. Α΄. Εά. πλήρη] πληρις (6.) 

7ζ-. 

᾿ 11. Μόσχ.] εἰ υἱναΐαπι δῖαν. Οἶτορ. 

ἐχρεϊπιηϊς ἀπὸ 5[αν. Οἴτγορ. βοῶν] ἀρτο Ατωχ. 1. αἰϊΐψυς. Αὐπὶ. 
ἙὰΔ. κριὸν ἕνα) α ἕνα Οορί. εἰ ρταπιῖς δίαν. Οἴἶτορ. ἀμ.- 
νὸν] ε΄ ἀρπιηι Οορῖ. ϑ[αν, Οἴτορ. ἕγω ἐνιαύσ.} ἐνιαυσ. ενα γ, 
134. Οομηρί. κα ἕνα ΠΙ, ΧΙ, 28, ς4,) 75» 82, 120. (ορι. Θεοῖς. 
α ἐνιαύσιον ἴῃ ἴεχαι, [εἀ παεῖ πηᾶγρο, 64. ἕνα ἐνιαύς. [τὰ ἕνα ἴῃ ([Δ- 
ταῖς. τηΐποτε, ΑἸεχ, ἐνιαύσ. εἰς ὅλοκ.} εἰς ολοκ. ενιαυσ. ς8. 

111. Καὶ] κα Θεοῦ. Απῃ. 1. δἰϊφυς, στ). Ἐάα, ἐξ] Ἔχργὶ- 

τοῖς ἀπὸ δῖαν. Οἴτοσ. ἕνα) α Οορῖ, 
1.11. Καὶ] Μά 5ϊαν. Οἶτορ. κριοὺς} εἰ ανίείο: δῖαν. Οἰΐἕγορ. 

τραγ.] εἰ ρταπατας δίαν. Οἰἶτος. ἀμναδ.} εἰ ἀρπας Οορῖ. δῖαν. 
Οἴτορ. ἐνιαυσίας} ἐνιαυσίους ς9, 130. Ἐλισαμὰ] Ελισαφ 
55. Εἰϊασίαπ 85ϊαν. Οἰορ. Ἐμιξδ] Ἐμιου (ς) 82. Σεμιουδ 
ΨΙ], 299 30, 54) 59») 74) 75. 76, 134. 8ϊΑν. ΟΙἶορ. Θεοῦ. Απη. 1. 
αἰϊΐχυς. Αττη. Ἐά4. ᾿Αμμιδδ (οπιρὶ. 

ΤΙΝ. Τη ἡμ.] εἰ ῥγαπιπυπε Οὐρὶ. ΑἸ. 3. δ[αν. Οἰΐξγορ. 
Αγπι. 1. αᾳυς. Απη. Ἐὰ. ώ τῇ δἷαν. ἄρχων] ἀρχῇ ((ς) ς4. 

Μανασση] Μαναση 1τ6. δῖαν. Οἴἶτγορ. Απη. 1. αδἱϊϊψιιβ. Ατγπι. Ἐά. 
Φαδασσάρ) Φαδασουρ τό. 18, γ45) 74» τοῦ, 134. Ἀπῃ. τ. ὥς, (εὰ σ 
Αἰτυὰ Πιρτγαίορῆϊ ρυϊπιᾶ τηᾶπυ5, 120. Φαδδασούρ ΑἸά. δίαν. Οἰΐξτος. 
Ῥαώιοιν Όδοτσ. αγαίοεγ Ἀστθθηὶ (οὐά. γεϊϊψυϊ, Ασα. Εά. 

ΠΝ. Τὸ δῶρ. αὐτῷ} αὶ 19. “Ἔ ὁμοίως 118. -Ἐ οιον καὶ τῶν 
πρώην ς8. τἰ- τοῖς αἀλλοῖς ομθιον 72. -Ἐ κατὰ τῶν τροτερὼν τού, 

αὐτὰ 29] 

ἕγω 15], Οορ. ἐκ) 

τὸν] Ἔ Μοὶ δῖαν. Μοίᾳ. -- ὑώονμηι δῖαν. Οἴτορ. 

φιαλ.} εἰ ρλϊαίανε δῖαν. Οἶτορ. 

ἑδϑομήκ.] α (ριμαρίπια ΑΥπλ. 1. 

Δ] 1486. Ατπῃ. Ἐά. 

᾿ς ΟΠΊΠ65, ΟΧΓερῖο τπο. Ατηι. Εα. 

τρυδλ. οὐπὶ [44. αυαίιον σοτηπηδ 015} α 19, ς 8, 72, τοῦ. τι18, ἃν] 
α Οορι. τριᾶκ.] α ἐγ ρίπα Αὐπν. τ. αἰϊΐαιιε. Αἰτη. Ἑά. ἑχα- 

ὦ εὐπίια ἅτιη. ᾿ς 

ΑἸ 4υς6. Ατπι. Ἑά. ὁλκὴ] ἢ ολχὴ ζ4γ 72. 134. αὐτοῦ 29] 

α Ἄγηλ τ αἰϊίαιιθ Ασπη. Βά. φιαλ.} εὐ ρἠϊαίανι δῖαν. Οἰἴγος. 

μίαν] Α (ορίῖ. ἑδδομ. σίκλ.] α 73.- ἑκατὸν σιχλ. (ης) 090. ὦ 

Μριπαρίπια βεὶς Ατπν. τ. ας. Ατῃγ. ἘΔ... τὸν ἀγ.] ,απδιατί 

οὐπὶ ἁτουϊο ΑΥπη. 1. αἰἴαιἊς. Απτῃ. Εα, πλήρη] ὥληρι; 7ς. 
ἄναπ.} αναπιφυραάμενης ΧΙ. 

1Ὁ1. Θυΐσκ.] εἰ ργυλαης Οορὲ. Αταθ. 4. διὰν. Οἴγορ. 

μίαν] Α Οοριί. πλήρη] πληρις (Π-ς) 75 

1{Ὁ11. Μόέσχ.] εἰ οί» ϑἷαν. Οἴου. ἕνα τ" --ἶνγα 29] χἂϊ: 

τογαΓ, εἴ 4025 115 ἰητει]άσεηϊ 71. ἕνα 1] α Οορι. 
τοῖς ἀπὸ 81αν. Οἴτγορ. βοῶν] αριο Ατπη. 1. αἰϊΐφιιθ. Αὔτ. Εά, 
κριὸν} εἰ αγίείε ϑῖαν. Οἤορ. ἕνα 59] , Οορι. ἀμνὸν] εἴ 

ἀρππιπε Οὐορῖ, δἷαν. Οἰἶΐγορ. ἕνα 3.1  Π|, ΧΙ, ς4, 7. (ορίῖ. 

Οεογρ. δβιαθεῖ ἱῃ οἰαγαέζ, τηϊηοσε ΑἸεχ. 

1ΥΠῚ. Καὶ] α Οϑογρ. ἐξ] εχρήνηῖς ἀπὸ δ[αν, Οἰτορ. 
ἕνα] α 134. Οορε. 

11Χ. Καὶ] “4 8ῖαν. Οἤτορ. 
εἰ αγὶείες δῖαν. Οἴζορ. τραγ. τοέντε] ὈΪ5 ἰοτρίᾶ 18. εἰ ῥγατηΐϊ- 
τ δῖαν. Οἴἶτορ. ἀμναδ.} εἰ ἀρπας (ορῖ. δίαν. Οἴτορ. ἐν!- 

ανσ.} ἐνιαυσίους ξ9, 75.  ὠυἱ] νιος (ῆ5)82. Φαϑασσέρ] Φαδα- 
σοὺρ τό, 745 131, 134. ΑἸά, εχρτίπιϊς Φαδδασούρ 51αν. Οἴτορ. 
Ῥαάίρεν Οεοτρ. Ῥαίαίοεν Αττη. 1. αγαίοεν Αἰτηεξηὶ Οοὐά, χοὶὶ- 
411. Απῃ. Ἑά. 

1Χ. Τῇ ἡμ.] εἰ Ῥγϑτγαϊτοιης Οορὲ. Αὐτὰρ. 2. δίαν. Οἶτορ. 
Ατῃ. 1. αἰϊΐψυς. Αππῃ. ἘΔ. Βενιαμὶν] Βενιαμειν Ν]], Χ, ς9, 118. 
ΑΙ4. Αἰεχ. Θεοῦ. Βενιαμεὶμ 1ἰρί. εχρτίπιυπς Βενιαμὲν Αττη. 1. 

᾿Αξιδαν] Αξιδὰ το, τό, τ2ς. Ἐδιδαν 18. 
Αξειδαν ΝΙ], τό, ς9, 131. Αἰεχ, ᾿Αξιδῶμι (αι. Νις. ᾿Αμιδῶν 1λρί. 

““ιπιπα αὐ Αταῦ. 3. Γαδεων! Γεδεων. ΝἼΙ, 29, ζ4.9 73» 74» 73» 

γ6, 82, 84, τού, 129, 134. (οπιρὶ. Θεοῦ. Γαδεων τς, 28. ἧς 
ΡῬηΐπιο, {εἰ Γαδεωνε εχ Ἄοοιτ. ὃς. Γεδεων ςό6. Οορῖ. Ατπιεὶ Οοαά, 

εχργίπλῖς Γεδσων Ατπ). 1. 
1.Χ1Ὶ. Τὸ δῶρ. αὐτὰ} α 19. - ὁμοίως 118. -Ἐ ὁμοῖον τῶν αλ- 

λὼν 72. “Ἢ οἷον χαι τῶν ἄλλων τῶν τῆς τορωτῆς και δευτερας ἡμερᾶς 
58. Ἔ καϑὼς τῶν τρῶὴν ρηϑέντων τοῦ. εἰ ἀρμπη εὐμς Οορῖ. 
τρυδλ. ουπὶ 144. αυλίιοῦ σοι πΊΔΠ 5} αὶ 19, 98, 72, τοῦ, τι. 
ἕν] 4. Οοριί. τριχκ.} « ἐγιρίπία Ατὴλ. 1. δἰϊΐᾳυε Ασηι, Ἑά. 
κατ.) Ἔ Μμεὶ δῖαν. Μοίᾳφ. -Ἐ ψείονγμηι δῖαν. Οὐἶξγορ. Ἃ εεαΐησε 

Αγηι. 1. αἰϊΐχιε. Ασγη.. Ἐαὰ. ὁλχὴ] ἡ ΟἈΧΉ ζ4, 74), 7) 134. 
αὐτῷ 2] ν Αζγηι :.- αἰἰφι6. Απ. Βα. φιᾶλ.] εἰ ρμαίανι δῖαν. 

Οἰἶΐγοσ. -Ἑ τως Οεοτρ. μίαν) α Οορι. ἀργυρᾶν) α 84. 

ἑξδομ.} 4 μριμαρίπία Αττὴ. τ. αἰϊαᾳυθ. Απῃ. Ἑά. σίκλων] σι- 

κλον (ἢ) ᾽ς. τὸν ἅγ.} ψακέϊκανὶϊ σατὰ ἀτάσιϊο Ατπι. α. δἰ φαδ. 

Αγ. Εά. πλήρη] ὥληρις ἢς. ἀναπεποιημ.) πἰποιὴμ. ζ6. 

ἀναπεφυραμενης ΧΙ. 

ἐχ] εχρή- 

δαμαάλ. δύο] α ΤΊ]. κριὲς] 

52: 82. 

54: 85 

56. :). 

58. 59. 

6ι. 



Α ΡΙ ΘΝ ὃ [ἴ, 
ΚΕΦ. ΥἹΙ. 

62. 63. ποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυσίαν. Θυΐσκην μίαν δέκα χρυσῶν «σλήρη ϑυμιάματος. Μύσχον ἕνα 
9 ων ᾿ [14 3 Ν φ᾽ 9 ’ 9 ς , Ν. ΄ ᾿Φ 9 “Ὁ ὥ - 

64. ἐχ βοῶν, χριὸν ἔνα, ἀμνὸν ἐνὰ ἐνιαύσιον εἰς ολοχαύτωμα. Καὶ χίμαρον εξ αἰγὼν ἕνα σερι 

ός. 

66. 

67. 

6ο. 70. 

γι. 

72. 

73: 

ἁμαρτίας. 

᾿Αχιεξὲρ υἱὸς ᾿Αμισαδαί. 

Καὶ εἰς ϑυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριὸς τοέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνγι- 
΄ ΄ »- « ᾽ Ν ε“. 7 

αὐυσίας “σέντε" τᾶτο τὸ δῶρον ᾿Αδιδᾶν υἱδ Γαδεωνί. 
“Ὁ ς ΄ ΄" ’΄ ,᾿ ᾿" .«»"» Νν 

Τῇ ἡμέρᾳ τὴ δεχάτη ἄρχων τῶν υἱῶν Δᾶν, 

Τὸ δῶρον αὐτῇ τρυδλίον ἀργυρῶν ἕν, τριάχοντα χαὶ ἑχατὸν ὁλχὴ αὐ-- 

τϑ' φιάλην μίαν ἀργυρᾶν, ἑδδομήκοντα σίχλων χατὰ τὸν σίχλον τὸν ἅγιον" ἀμφότερα “πλήρη σε- 
68. μιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυσίαν. Θυΐσχην μίαν δέχα χρυσῶν, πλήρη ϑυμιάματος. 

Μόσχον ἕνα ἐχ βοῶν, χριὸν ἔγα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοχαύτωμα. 
ἔγα περὶ ἅμαρτί ᾶς. 

Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν 
Καὶ εἰς ϑυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, χριὰς “πέντε, τράγους πέντε, ἀμ- 

γάδας ἐνιαυσίας πσέντε' τοῦτο τὸ δῶρον ᾿Αχιεζὲρ υἱοῦ ᾿Αμισαδαί. Τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐνδεχάτη ἄρχων 
ρ"᾿ ς.-9 » Ν Ν Αι » ΄ Ν ρ» 5 »0 ΄ 3 ᾿ ων Δ, ἢ » ἐξ ε 

Τῶν υἱὼν Ασηρ, Φαγεὴλ υἱὸς Ἐχρᾶγ. Το δώρον αὐτὰ τρυδλίον αργύυρδν εν, τριᾶχοντα χαὶϊ ἐχά- 
Ν ες Ἁ, 9 φὸ ,’ ΄ 3 ΦΦΘ ε ΄ »’, Ν Ν᾿ ΄ ἈΝ Φ, 9 ’ 

τον ολχῃ ἄντου" φιάλην μιὰν ἀργυρᾶν, ἐδδομήχοντα σίχλων χατὰ τὸν σίχλον τὸν ἅγιον' αμφο.-- 

τερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυσίαγ. Θυΐσχην μίαν δέχα χρυσῶν, 
πλήρη νυμιάματος. Μόσχον ἔνα ἐκ βοῶν, χριὸν ἕνα, ἀμγὸν ἐνιαύσιον ἕγα εἰς ὁλοχαύτωμα. 

Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἕνα περὶ ἁμαρτίας. Καὶ εἰς ϑυσίαν σωτηρία δαμάλεις δύο, χριὰς πέντε, 

1.ΧῚ1. Τοῖμυπι ςοπιπιλ} αἰ ἱεχῖυ, ἰςὰ ἰδεῖ εχ ρατῖε ΠΊΔΓΡῸ ρυ πιὰ 

ἴληυ, Ατπι. 1. συῖσκ.) δε ῥταπιαος Οορι. Αταῦ. 2. ϑίδν. 
Οἤειψ. μίαν δικα χευσ.) Α μίαν (Ορῖ. συτὶ πα ἐξίεσι βοη ἶμ: 

ε«. ((ς) Οτοῖ. πάππε 4 ἀἄτέσπ σα" εἰ; ἣν ταλγοῖπς Ἅπη. 1. εἴ ἢς ἰη 
ἴεχῖυ Ασπηεηὶ (οάὐά. τε ᾳυϊ. Αἰτὰ. Εά. τ λήρη ϑυμ.} ἀληοὶς ϑυμ. 

ξζ. αἷη πγρ. Ἅτχγηι. ᾿.ἥ 

[Χ1]Π. Μέσχ.) εἰ υἱκίμα ϑίαν. Οἤκορ. ἕνα 19], Οοριί. 
ἐχ) εχρεπης ἀπὸ δῶν. Μοίη. βοωὼν) «ἴτὸ Αἰτπ. 1. αἰϊίαις. 
Απη. Βα. χριὲν) “' ἀτίσιενι οἷλν. ΟἰἶτοΣ. ᾿ἵνα 2} κα Οορι. 

αἰμνὸν) εἰ σσπαπε (ορῖ. διαν. Οἶζγορ. ἵνα ἐνιαύσ.) α ἴῃ ἴεχτι, 

Τςἀ μουεῖ πιᾶγρὸ ((ςυπ τπᾶπο, 131... κα ἕναι Π|, ΧΙ, ς4, τ, 7» 82. 

(ορι. Θεοῖς. ἵνα ἑἐνιαύσ. (ςἀ ἕνα ἱπ ςβαγδῶ. πιίπογο, ΑἸεχ. 
ἕνα 3" -- να ἰπ ςοπι. 64] α ροϊγεπι. εἰ 4υ: ἢἰς ἰπιετίαςεης τό. 

ΧΧΙΝ. Τοιυπι ςοπηπ!2} α ἴῃ ἴεχῖυ, ἔς Γαῦεῖ τηλγζο ἰεσυπάλ 
τλᾶπυ, 13:1. καὶ} , Οεοτς. ἐξ αἷγ. ἕνα) «να εξ αἰγ. 84. 
α ἵνα Οορί. εχρείπιϊ απὸ αἱγ. ἕνα δἰλν. Οἴἶτος. 

1Χν. Καὶ) Μά ϑ8ιδν. Οὗτος. α Οεογ. χριὰς} εἰ «τ εῖει 
δίδν. Οἴἶτος. πσύτε ι"--σύτι 25) , ροϊτειη. εἴ νοχ φυα ἰ)5 ἰῶ- 
ἰετ]αςεῖ ς9. τραγ.} “ἴ ργαπιϊπίς δίαν. Οἰτγος. ἀμναβ.] εἰ 
“γπα, (ορῖ. δίδν. Οἴτγυῳ. Ασπι. ᾿.Ἅ ἐνιανσίας τ. σ΄. ἐνιανσ. )ς. 

ἐνιαυσίους π. ζ0. ᾿Αδιδαν) Αδιδα ς6. Αὔδειδαν 9, 131. Αἰά. 
Αἰεχ. ᾿Αὐιδϑὰμ (κι. Νίς. ᾿Αμιδὰν 1ἱρί, «Δπικαδαὺ Αταδ. 3. 
Οεογγ. Γαδιων, } Γιδιωνι 11, τό, 29, ζ4. 73» 74. 76, 134. 
(οί. Γιδαιων ης. Γιδιωνη 111. Γιδίων 82. Οεοτς. Ατ. 1. 
Γιδσων ς6. Ατηγεπὶ (οὐά. τεϊϊᾳυ!. Απη. Ε4. 

.1ΧΝ]. Τῇ ἡμ.) “τ ργαππυης Οορι. ΑΤαΡ. 3. δίαν. Οἰἴἶγος. 
Οεοτρ. Απη. ᾿. δ᾽ίᾳφυς. Ατπὶ. Ε4. α τῇ δίλν. ἄρχων) ἀρχῇ 
(Ως) ς 4. ᾿Αχιεζὶὲρ) ᾿Αδιεζὶρ (οιπρὶ. εχρεϊπις ᾿Αχεζὲρ Οεοις. 
εχρήπις ᾿Αχειζὶς δίαν. Οἴἶτος. ᾿Αμισαδα.) Αμισαδὲ 10, τοϑ. 
Οορῖ. Αμασαῦδαι 111. Σαμισαδαι γι. Μίισαδαι 28, 120. ἄς, 
[εὐ εχ. ςοὐτ. Αμισαϑαι, ὃς. : 
ΧΥῚ. Τὸ ϑῶρ. αὐτῷ} -ξ- ὁμοίως τ18. -ἐ ομοιὸν ὡς ἀναγι- 

γραπῖαι ς4.)}ς. -Ἐ τοῖς αλλοις ὁμοῖον 72. -ξ ὡς των προτερον τοῦ. 
τὸ δωρον οἷον χαὶ τῶν αλλὼν 58. α 19. εἰ ργαπιτυπι (ορί. Ατγδῦ. 3. 
φρυδλ. οὐπὶ 44. φικίυοτ ςοπ)πηδῦ Ὀ1}5] αὶ 19, 54, 58, 72, τού, 118. 
α τριδλ. οὐπὶ (44. υἱαυς δὰ ἤπεπι 77 ΠοπηπΊΔ[15,. 7. ἵν} , Οορι. 
τριᾶκ. καὶ ἐχ.) εχ. χαὶ τριακ. 18. δίδν. Οὐϑοῦζ. 4 εεπίμνε εἴ 4 ἐγὶ- 

2ἰπία Αττὴ. 1. αἰθηυς. Ἄσγῃ. ΕἘὐ. Ἢ Μμκίονμνε δῖαν. Οἷἶτοζ. Ἔ ω 

δίαν. Μοίᾳ. ὁλχὴ) πη ὀλχὴ 74. 134. αὐτῇ 23] α Αἴπι. :. 
δἰἴυς. Απῃ. Ἑά. φιαλ.) εἰ μλιαίανε αν. Οἴτογ. μίαν} 
α (οριῖ. ἐδδομ.) 5 Μριμαρίπια Αττη. 1. αἰϊΐϊαυςε. Απῇ. Εά. 

τὸν ἀγ.) (ππδεατὶὶ ςυην ἀτιίουϊο Αππ. 1. αἰΐφυς. Ασα. Εά. ἀἄνα- 
απ.) αναπεφυραμενῆς ΧΙ. 

1ΧΝ11Π1.. Θυΐσκ.} εἰ ργαιηπῖυης Οορῖ. Αγδῦ. 3. ϑίδν. Οἴἶζγορ. 
μίαν δίκα ΧΡ.] α μίαν (ομί. δενὶ απαπε ἀξζέμνε βοπάκ, ε)κ. (ἢ) 

(ὐεοῖρ. σπᾶν ἃ “είένι απγε: Ἄττη. τ. αἰΐᾳφυς. Ατπὶ. Βα. 

.ΧΙΧ. Μόσχ. ἕνα ἐχ 3.1 α 18. α ἕνα Οορῖ. μ. ἐν εχ β. 
(ας) 1:3.ο. εἰ ρῥγωπιῖις δίαν. Οἷἶτοῦ.  ἐχ] ἐχρηπιξ ἀπὸ δῖαν. 
Οἴτος. βοῶν] σρνο Αγ. 1. αἰΐφυς. Ασα. Ἐάα. κριὸν} εἰ 

«τίξιες δῖαν. Οἰΐϊος. ἵνα 2] α Ὅορι. ὦμν. ἵνα] καὶ ρξ- 

πὐπυπῖ Χ. Οορῖ. Αγαδ. 1. διν. Οἴἶγοσ. α ἵνα ΧΙ, ςς, 82. (ορι. 
α ὑϊτη4 06 ς0. ἐνιαύσ.) 1: ἄμωμον ὉΠ ςῖς Ἰῃςίυΐ, ΑΙδχ. 

Ι.ΧΧ. Καὶ) το ἐξ) εχρπηνι απὸ δῖαν. Οἷγοσ. ἕνα] 
α ορι. 

1ΧΧΙ. Καὶ] μά δίδν. Οἴἶζγος. κοιὰς] εἴ ἀν ες, Οορῖ. Αγᾶὺ. 3. 

δ᾽αν. Οἴἶγοσ. πίντε τ᾿ -οσέντε 23] , μΡοΐζγεην. σαπὶ νοςς αι ἰἰς 
Ἰηϊσ]λος 1], τό. , «αθεπ), (εἰ Βαθεῖ τῆᾶγ)ο ἃ ἐσοιπδ τπδῃὰ}, 131. 

τραγ.} εἰ ρεπυκυμς Οορῖ. Αταῦ. 3. δίαν. Οἴτος. ἀμνχϑ.} 
αμνους Ν. εἴ αρπαι (ορῖ. Λιαῦ. 3. δίαν. Οὗτος. ἐνιαυσίας] 

ἐνιαυσίους ΙΝ. ᾿Αχιεζὶ2} ᾿Αδιεζὲρ Οοπιρὶ. Ἔεχρήπις ᾿Αχεζὲρ 
Ονεοις. ᾿Αμισαδαι) Σαμισαδαι γι. Νώσαϑαι ΑἸά. “νας 
Οορι. “['πὐ πόα Οεοκᾷ. 

1ΧΧΙΙ. Τῇ ἡμ.} ὦ ῥπεηυύπυης Οορμῖ. ΑΥλΡ. 4. δῖδν. Οἴτος. 
Απη. 1. αἰϊΐψυς. Αττι. ἘΔ. , τῇ δίαν. ἑνδὲκ.)}) -Ἔ ἡμέρα οὐηι 
Ἀξ Ρυσηνο ΙΝ. -{- ἰάεπι (Ὁ ἃς ἰπ ςβαταᾶ. πιίπογε Αἰεχ. ᾿Ασὴρ] 
εχρεϊπης ᾿Ασσὴρ ορι. Φαγεὴλ) Φαγειλ 9. Φαγαιηλ 1, Χ, 
1ξ) τό, 18, 28, 29,9 (2) ζζ, ζ9» 74, 82, τού, 110, 131, 134. ΑἸεχ, 

δίαν. Μοίᾳφ. Φαγαὴλ Οοπιρί. ἰρί. εχρήπικς Φαγὶλ 5[αν. Οἴἶγος. 
εχρηπιὶϊ Παλεγὴλ Θεοῖς. σὌχρηπιιπὶ Παγιὴλ Απτι. 1. δἰΐφυς. Ασηι. 
Ἑά. Ἐχραν] Αἰχραν τξ, 18, 29, ςξ9ς. εχρεϊπηϊς Ἔκραν Οορῖ. 

1ΧΧΙΠ]. Ὑὸ ϑωρ. αὐτὰ} - ὁμοίως 118. -Ἐ ὁμοῖον ὡς αναγέ- 

γραπΐαι (4. - ὁμοῖον τῶν ἀλλων 72. -ἔ οἷόν των τῆς τρωτῆς καὶ 

διυτιρας ἡμέρας ς8. “ως τῶν προλαξονΐων ζῶογἐοεῖο ἐτ-πσροδαλοίω») 
1ο6. αἴ9. ὦ ρμαξηνπυης Οορῖ. Αχαρ. 1. τρυῶλ. εὐπὶ 148. 
φυλίυος ςοπιπιδῖ! 8] αὶ 19, ς4, 58, 72, τού, 118. ἕν] , 74. 
ὥρρι. τριᾶχ.} « “τγἰχίπια Αττα. αι. αἰϊϊψυς. Ατιν. Εά, ἑκατ.) 
Ἔ “Μεὲ δῖλν. Μοίᾳ. -Ἐ  βείογαπε δῖαν. Οἷἶγοζ. “4. εεπίκας Αττὴ. 1.ὄ 
αἰΐηυς. Απη. Εά, ὁλκὴ] ἡ ολχη 7γᾳῳ.134. αὐτῷ 29] Απῃ. 1. 
αἰϊϊαυς. Απῃ. Ἑὰ. φιαλ.} εἰ ράίαίανε ϑἴαν. Οἶτος. μίαν] 

α 28, 8ς, 130. Οορι. ἐδδομ.} « μρικαρίκπια Ατπν. τ. ἰϊϊαυδ. 
ἈΑπῃ. Εα. τὸν ἀγ.} απδεατγὶϊ σὰτλ ἀπὶςυΐϊο Αἰτη. τ. αἰϊίψις. 
Ατπι. Ἑά. ἄἀναπιπ.} αναπεφυραμενης ΧΙ. 

ΧΧΙΝ. Θυΐσκ.} εἰ ργαπήπυπε Οορῖ. Αγαῦ. 3. 8ϊδν. Οὔτορ. 
μίαν] α Ὅορι. Ἐ δνγεπμίεασι, [δὰ νοςςῃ, ᾿λπαυδπι ἀείεπέδπι, ρυπᾶϊς 
(υρεᾶ ποίλνὶς πιδῆυ5, αυλπίιπι νἹάσίυγ ὃχ ςοίογε διγαπηςηῖὶ, γι πηᾶ, 

Αγ. 1. μ. δι ΧΡ.] ακτὶ τρίαπε ἄἰξοεσι ροπάμε εὐω: (ἢς, ᾿τὸ πηογε) 
Οὐεοῖζ. καρ ὦ “ἰζζέμε συνεὶς τίσι. τ. δἰιῖφις. Ασπη. Εα, 

ΙΙΧΧΝν. Μόσχ.] εἰ υἱνείμνι 5αν. Οτορ. ἕνα 15] α Οορί. 
ἐχ] εχρήπυς ἀπὸ δῖαν. Οἴἶζτος. 
ἈΑπη. Ἑά. κριὸν) εἰ δνίοίεα ϑῖλν. Οἴτγορ. ἕνῶ 2} α Οορῖ. 

ἀμνὸν} εἰ ἀρπνε (ορῖ. Αταῦ. 3. δϊδν. Οἴἶτορ. ἐνιαύσ. ἕνα) 

ἐνα ἐνιαυσ. [ΝᾺ Ν]1, Χ, τς, 28, ςς, τό, ς7, 59, 76, 84, ὃς, 130, 131) 
114. Τ1λρί, διδν. α ἕνα 1Π|, ΧΙ, τό, 18, 7γ1,) 82. Οορι. Οεοις. 

ἐνιαύσ. ἕνα, (δὰ ἕνα ἴῃ ομαγδέϊ. πγίποτε, Αἰεχ. 

ΙΧΧΝ]. Καὶ) α Θεοῖς. ἐξ] εχρήτγϊς ἐπὸ ϑδἷδλν. Οἰἶγοσ. 
ἵνα] α Οορι. 

ΠΧΧΝ]]. Καὶ] (4 ϑϊῖΑν. Οἶτορ. κριὰς] εἰ σγίξιες δῖαν. Οἵ- 

τος. σῶτε τ" -- ὐἶντε 29] α ροῆτγεπι. οὐπὶ νόος 4025. 115 Ἰηϊετ)α- 
ςεἰ ὙΠ], τςρ. τράγ.} εἰ Ῥγατηϊτῦς δῖαν. Οὐἶγος. ἀμναδ.} εἰ 
ἀξπα: δἷδν. Οὐἶγοσ.0. ἐνιαυσίας} ἐνιαυσίους 18. Φαγεὴλ) Φα- 

61, 

βοῶν] ἀργὸ Αττῃ. 1. αἰϊΐφυδ. ᾿ 



ΔΡΡΊΙΙΊΘ ΝΜ Ὁ Τ. 
᾿ : ΚΕΦ. ἴα 
τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας ππόντε' πῶτο τὸ δῶρον Φαγεὴλ υἱ Ἐχράν: Τῆ ἡμέρᾳ τῇ 78. 
δωδεχάτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεφθαλὶ, ᾿Αχμρὲ υἱὸς Αἰνάν. Τὸ δῶρον αὐτῷ τρυδλίαν ἀργυρδν Ἐκ, 79. 

τριάκοντα χαὶ ἑκατὸν ὑλχὴ αὐτῇ" φιάλην μίαν ἀργυρᾶν, ἐδδομήκοντοι 'σίχλων χατὰ τὸν σίκλον 
τὸν ἅγιον' ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυσίαν. Θυϊσκχὴν μέαν 8ο. 

δέχα χρυσῶν, πλήρη ϑυμιάματαρ.. μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, χρεὺν ἕνα, ἀμνὸν ἕχα ἐμαύσιον εἰς ὅλο- 81. 
χαύτωμα. Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἀμαρτίας. Κνὸ εἰς ϑυσίαν αῳτηρίου δαμάλεις δύσ, 82. 8, 
χριδς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐναυσίας πέντε" τοῦπο τὸ δῶρον ̓ Αχιρὲ υἷξ Αἰνάν, 

Οὗτος ὃ ἐγχαινισμὰς τοῦ δλυσιαςηρίε, ἢ ἥ ἡμθρᾳ ἔχρισεν αὐτο, παρᾶ ζῶν ἀρχόντων τῶν, οἱ τῶν. αἷῶν Ἴσ- 88. 

τὰ Ἀν βαῆλ' τρυδλία ἀργυρᾶ δώδεχα, φιάλαι ἀργυραῖ δώδεχα, ϑυῖσκαι χξυσαῖ δώδεχα, Τα Τγιάκοντα ὃς. 

ΟΝ καὶ ἑχατὸν σίχλων τὸ τρυδλίον τὸ ἕν, χαὶ ἑδδομήκοντα σέίχλων ἢ φιάλη ῆ μία' αὰν τὸ οργώριον. 

δέω τῶν σχευῶν, δισχίλιοι χαὶ τετρακόσιοι σίκλοι" σίκλοι ἐν τῷ σίκλῳ τῷ ἁγίῳ. Θυΐσκαι χρυσαῖ 86. 

δώδεκα, «πλήρεις. ϑυμιάματοζ' “πᾶν τὸ χρυσίον τῶν ϑυϊσκῶν, εἴκοσι χαὶ ἑκωτὸν χρυσοῖ, Πᾶσαι 87. 
αἱ βόες αἱ εἰς ὁλοχαύτωσιν, μόσχοι δώδεχα, πριοὶ δώδεκοι, ὠμνοὶ ἐνιαύσιοι ϑώδεκα, καὶ αἱ ϑυσίαι 

γαιηλ Ν]Ϊ, Χ, τς, τό, 18, 20, 52, 82, 130. Αἴεχ. 1 ἰρῖ, δῖαν. Μοίᾳ. ({ο) Ατηι. τ. ᾿ δώδι, 1. -τδώδ. 251 α ρΡοβτεην. εἰ αιια 115 Ἱπτειαςεηΐ 
Φαγαὴλ Οοτηρί. εχρτίπιῖ: Παλεγὴλ ΟΘεογσ. οὀχρήπιυπι Παγιὴλ Χ, ςς. 1ἡρ ϑωδ. κχ"--δώδι 3.1 χ ροῆτεπι. εἰ φυα [15 ἱπτοαςεηξ 
Ἀπης 1. αἰαυς. Απῇ. Εά. Ἔχραν) Αἰχρᾶν 1ξγ) 18, 29, ξ9Ν02ἷ Δ 16. κα εϑέεπὶ ἴῃ ἰοχίυ, δὰ βδθεῖ πιάγρο ἃ ἐξοιμάα τηᾶηι, 131. 

Ἐχραᾶμ 1ἡρί, ἐχρεπεε Ἔχραν (οριί. δώδεκα 15} δεκαῦνο 129. φιάλ.] και φιαλ. τό. (ορῖ. Αταδ. τ. 
ΙΧΧΡΥῚΠ]. Τῇ ἡμ.} εἰ Ργρετηϊταης Οορί. τα. 3. δῖαν. Οἶτορ. 42. 3. δῖαν. Οἰἶτος. δωδ. ω"---δωδ. 3.1, ροῆτειι. οἵ φῦσα: 115. ἰη- 

Αγσπι. τ. αἰΐχυς. Αστη. Ἑά. τῇ δωδ.} α τῇ ϑίδν. Μοίᾳ. ἄρ- [ἰεγϊδοεηῖ τς, 18, 64. ὠ ϑυΐσκαι) εἰ ῥγαιαίπσυπε (ορί. Αγαῦ. 1. 2. 3. 

χων] ἀρχῇ 54. Νιφϑαλὶ] Νεέφϑαλει ΝΙ], ας ζ. εἴ ἤο, τὰ άὰά δῖαν. Οἰΐγχορ. χρυσαῖ} καὶ ἴῃ τεχίυ, δά παῦε ΠΊΩΓΩΟ ῬΣΙ ΠΊΔ ΠΊΔΙῈ, 
νοοὶς ἤπειη μὲ {υρταίοτ θίπιγ, 64. Νεφθαλιμ 19, ς4,) τύ, γό, 1234. Αἴ). 1. κα Αὐτηδηὶ Οὐδαὰ. γεϊϊφυϊ. στο. Εά, 
(ὐουιρὶ. ὕορι. διαν. Μοίᾳ. Νεφϑάαλειμ τό, ςς, ς9» 719 7ς) 1ού, 118, ΤΧΧΧΥ. Τριάκ.} χαὶ τριαχ. 74γ84: τριᾶκ. μὲν ςξ8. ,έγεπαάηπε 

131. ΑἸά, (δ. Νίς. εχρεπγλιης Νεπϑαλὶμ Οϑοῦρ. Ασπὶ. ᾿. δἰϊίσιιθ. γιρίπία ϑῖαν. Οἴἶγορ. Ἃ “γὶρ ἱπία Ατηι. τ, αἴας. Αὐταὶ. Εὰ. ἑκαῖ.] 
Ἀπῃ. Εἀ. οχρτίπης Νεϑαλὶμ δίαν. Οὔτγος. ᾿Αχρὲ] Αχεῖρε τ), «ἃ οεπίμπ Αστω. 1. δἰΐαυς. Ατγηι. ἘᾺ. σίκλων 1] “ Ῥγαπιτυηῖ 

ό4. Αχειραι 29. Αχιραι, )ς. Αχεραι ΧΙ. Αχμρε8. Αχορὲέ ΙΝ. Αἰἷεχ. α ς8. τὸ τρυδλ.} ἀργυρίου τὸ τρ. ς8. Αταῦ. 1. ἃ. 
το. Αρχιέρεως (ἢς) 18. ᾿Αχιρὼ Οοπιρί. 5ϊαν. Οἴἶτορ. Αχιραᾶν Ὧν] -[- ἀργυρίου τς. -Ἐ ἰάεπι ἱπ ομαγλέξ. ταΐποτε οὔτι ἃς ῬΤΡοΠΥ ΠΟ 
γ)4γ γό, 845) 134. Ἀπῃ. 1. αἰϊαυς. Α΄πη. Ἑά. Αἰναν] ἕναν τό, ΑἸεχ. αργυροὺν χάρο 85. οἵ Ῥείπια πιᾶπ 1290. καὶ ἐδδ.}] Χὶ αρ- 
109 527) τό, γς, 118. (αἵ, Νῖς. (ορι. δαν. Οἴτορ. Απτῃ. 1. αἰαυε. ογυριου καὶ ὁ: (ἢς) Ν᾿. καὶ Γαργαίογιρῆς ρῆπια πιᾶπυς, Αγην. 1. 

Ἀπ. Ἐ4, ἤς, {τὰ ἔιρεῖ ε εἴ αἱ Τυρταίορῖ. ρῥτϊπηα τωδηυ, 130. εχ- α καὶ Αγσπιξεηὶ Οσδή. τεϊφυ!. Απτι. Εά. ἑδδομ.} ,σεπάωπι [έρίμα- 
Ρήπνς Ἑνα Οεογρ. τ δίκα ϑίαν. Οἴἶτορ. «ἁ {ρικμαγίπια Αττηεηὶ Οοαά. (εχοερίο Ατσηι. 1.) 

ΙΧΧΊΧ, Τὸ δῶρ. αὐτῷ} -Ἐ ὁμοίως 10, 118... -Ἐ οἱον τῶν τῆς ΟΑπῃ. Ἐά, σίκλων 40] , ἢἰς ΙΝ. μία] “Ε Πὶς σίκλων ΙΝ. 

πρωτὴὶ καὶ δεντερας ἡμέρας ς8. «ἰ φτρτηϊπυης Οορὲ. ΑτΡ. 3. 
τρυθλ. συ ἴ4ᾳ. φυοζμον σοπιπιδθυ5)] α 58. ἕν] α ορι. τρι- 
ὥκ. καὶ ἑκατ.} εκ. καὶ τρια. τοῦ. 8ϊαν. Οὐἶτγος. Θδοῦρ. Ἃ δδμίμιῃ 
εἰ ἃ ἰγίρίπία Ἄττη. τ. αἴ χυς. Αται. ΕἘά. -Ἐ μβελὶ ϑίδν. Μοίᾳ. ὙΓ Μοίο- 

γυρπε δῖαν, Οἰπορ. ὁλχὴ] ἢ ΟλχΉ Κ4, 74) 755 τού, 134. αὖ- 
τὰ 2] α Απῃ. 1. αἰϊΐχυςἊς. Ασπη. Ἑά. φιάλην] εἰ ρἐιαϊαπι 5ἴαν. 
Οἴἶτος. μίαν] α Οορι. ἑξδομήκ.} α (εριμαρίπία Αττα. 1. 4}1}- 

χυε. Απῃ. Ἐά. τὸν ἅγ.} ,απέϊματιϊ σατα αὐτίουϊο Ασπ. σ. αἰϊίψυε. 
Ἀχ. Ἑὰ., πλήρη] τληρις 7ς. ἄναπεκ.} ἀναπεφυραμενης ΧΙ. 

πεφυραμενὴς 118. 

1ΧΧΧ. Θυΐσκ.] εἰ ρταιιαπε Οορί. Αταδ. 3. δῖαν. Οἶτορ. 
μίαν δ. χρ.] α μίαν Οορῖ. σητὶ ππᾶπὶ ἀἴεοεηνι οπαϊμ: εις Οὐοτς. 

μπᾶ ὦ ἄἰδίεηι ααγεῖς Ἄττῃ. τ. αἰϊαιιαε. Ασπη. Ἑά. 

1ΧΧΧῚ. Μόσχ.] εἰ υἰεένν, δῖλν. Οὗτος. ἕνα 1] α Οορί. 
ἐκ] ἐχρυϊπιῖς ἀπὸ δίαν. Οὗτορ. βοῶν] σργο Αὐτη. 1. δι ἴΐψις. ΑΥτ,. 
ἘΔ. κριὸν] εἰ ρτρτηίκυπε Οορῖ. Αγ. 3. δῖαν. Οἷἶγοςρ. ἕνα 29] 
α Οοριί. ἀμνὸν] εἰ ἀγπεσε Οορί. ΑΥΔΡ. 3. δ8:αν. Οἷἶσγορ.. ἕνα 

ἐνιαύσ.} ἐνιανσ. να 19. κἕνα ΧΙ, ς4, τό, 71, 75) 82. (ορῖ. Θεοῖς. 
ὁλοκαύτωμα ) ολοκαυτωσιν 10. 

ΤΧΧΧΙ. Καὶ], Θεοῖς. Απη. 1. αΐφις. Απὶ. ἙΕά. 
Ρήταϊς ὁπὸ δῖαν. Οὗτοσ. ἕνα] α Οορι. 

ΤΧΧΧΙΗΙ. Καὶ] “α ϑἷαν. Οἴτορ. κριῶς] εἰ ανγίείςς ϑῖαν. 

Οἴτος. αίντε τ“ -τ- πῖντε 5} α Ροδτγετη. εἴ νοχ 418 115 ἰηϊεηαςεῖ 
50. τράγους] εἰ Ῥγατηϊι δίαν. Οἰἶζσορ. ἀμναδ.] εἰ ἀϑπᾶ: 

δίδν. Οἴἶτορ. ἐνιαυσίας} ενιαυσιους Ἔχ τοῖτ. 16. τατο] ἦρε 

εἴ Οεοις. ᾿Αχιρὲ] Αχειρε τς, ό4ᾳ. χειραι 29ς. Αχιραι 7ς. 

Ἄχεραι ΧΙ. Αχαρ γ6. ἈΑχιρᾶν 745) 84) τού, 134. Α΄. 1. αἰΐαιιε. 

Ἄχγτι. Ἐά, ᾿Αχιρὼ Οοιωρ. Αἰναν] ἕναν 16, 19, ς2, τύ, 7ς,131- 
(δῖ. Νῖς. δῖαν. Οἰἕξγορ. δοῦζ. Αστῃ. 1. αἰϊΐψυς. Αστῃ. Εὰ. 

ΙΧΧΧΙΝ. Οὗτος ὁ ἐγκαιν.Ἷ ταυτα τὰ δωρα τοό. αυτος ο νομὸς 
και ἔγχᾶιν. 19. ἀκσε ἰεκ ἱἰηβαιγαιίοπὶς Αὐτὰ. 1. αἰϊΐᾳυθ. Αγπὶι. Εχὶ. 

ἧ ἡμ.} ἐπ ἀϊε πη φῶ Ἄττῃ. τ. αἰΐσυαθ. Αὐτῃ. Ἑή, αὐτὸ] αυτω 

(60) :ούό. αὑτὸν ς. - Μωυσης 74) 84) τού, 134- Ορογς. 
τῶν υἱῶν) “Ἡ ῥργϑετηίττυης ΙΝ. ΑἸεχ. α τῶν :ό, ς7. α τῶν ρήπιο, 
ἰκὰ [υρεαίςεϊρηϊι “εουπαλ τηᾶθις, 121. α ὑσυηαις Ατὰῦ, 2. ἃ Αἰ: 

ἐξ] εχ- 

τᾶν τὸ ἄργ. τῶν σκ.} ἐπ οπιπίδμις ἱπβγωμεεμεῖς ἀκραπὶ δῖαν. Οἰΐῖγοσ. 

εἰ Ῥτοτηϊτιης ΑΥΔΌ. 1. ἃ. 32. τῶν σκ.] ρΡοῆ [α5 νοσὸβ υἵχιιε δ4 
τις ψωμιεῖ ἡμᾶς (Π0) ἱπ ςαρ. χὶ, 18, ἀεῆεῖς ᾿Υ.. καὶ τετρ.] α χαὶ 

ΧΙ, ς4, 75) τού. 8ῖαν. Μοίᾳ. καὶ τοελχτακόσιοι ΟοΠΙρὶ. σί- 
χλοι 15] διδραχμον (6) πυς τεβετ πιᾶγβο ρτίτλα τπιδῶι 130. σί-. 

κλοι 29] αἷς, τό, 18,32, 54) σό, ς7, 58) 59) 64, 71; 73» 245 7» 76, 8ς, 
τού, 1τοϑ, 118, 128, 129, 130, 1310 134- ΟΟπρὶ. ΑΙοκ. 1ἰρ, Οδῖ. 

Νῖς. Αταδ. 3. δίαν. Οεοῖ. Αὐτπι. τ. δίψυς. Απῷ. Ἑά. ἐν τῷ 
σίκλῳ] διδραχμὼ τρᾶτρο ὃς. ἐπ βεϊδε συτὰ αὐπισυϊο Ασαρ. σ᾿ 5. 
7καία βείωμι. δῖαν. Μοίᾳ. τῷ ὥγίω} α τῷ ϑίαν. Οἴτγορ. “ ,ᾶπες- 

ἡκαγὶΐ σαντα ἀτςυΐο Αγὰῦ. 1. 2. Απῇ. σ. δια. Αὐτη. [α, 

ΧΧΧΥΝῚ. Τοϊιπι σσπλπια.} ., ἔξά μαρεῖ τηᾶγρο ἃ ἰδουπ Δ Πλϑπε, 
131. ἴοϊιπι Ποπιπιᾶ πὩς]5 ἱποίμαιῖ, Γυρρίεϊιπι (οἷ. ΑΔ Ἑάϊεοτε, (ας. 
Νίς. ϑυΐσκ.--δυμιάμ.}..α μας εἴ φυτε 115 ἱπιευ)ασεπῖ 16, τ, ς 7, 
3. ϑυΐσκ.} εἰ ργροηλίσυπι Οὐρὶ. ΑΥδΌ. τ. 2. 3. δῖαν. Οἰΐγορ. 
δώδεκα] -ἰ- ἡμχία ὠξεοι ἀμγεα ἐμ μποφμοφης Τἠμγείδεο δῖαν. Οἴϊτοσ. 

πλήρεις] καὶ πληρις (Π6) )ς. πληρη (Π0) τοό, 130. ϑυμιαμ.] 

ϑυμιαμαάτων το. -ξ  ϑυισκῆ ἐν τω σικλὼ τῶν αγίων 111. -Ἐ ελήαπὶ, 
πἰῆ φυοά μαδεαὶ τῷ ἀψίῳ, ΑΙά, -Ἐ δέκα χρύσὼν ἡ ϑυισκὴ ἐν τω σικλῶ 
τὼ αγιω Χ, τς, 64) 83. 1ἰρ. -Ἐ δέκα χρυσων ἡ ϑνισκὴ ἡ μιὰ εν τῶ 
σικλω τω ἀγιω ΧΙ, ςς. - δέκα χρυσῶν ἡ ϑυΐσκη καὶ ἐν τῷ σίκλῳ τῷ 
ἁγίῳ ((εὰ δέκα χρυσῶν, υἱ εἴ τῷ ἀγίω, ἔχης ἴπι ομαγδέϊ. πήπογε) ΑἸεχ, 

Ἢ δικα δέκα (0) η ϑυισκὴ ἐν τω ἄγιω σικλω 30. -“ δίκα δέκα ἢ 

'ϑυισκη ἐν τῶ σικλω τω ἀγιω 18, 28, 1320. Οεοῦρ. -Ἐ εαάεπὶ οὐπὶ ὦ 
ῬΓΦΤΑΪΠΟ ὃς. -Ὦ ἴσοονι ἀξοενε σαγεα ἐπὶ μποφμοφως ἐλετὶδιΐο ματα βεΐμνε 
ακπόωνε 5ιδν. Μοίᾳ. -Ἐ 2οπείμε δογρα ἐφηΐδιηε (0) νἱρίμὶ δα ἀπκὸ 

Αταῦ. 1.2. “Ἔ ροπάμς τον υἱρίπεὶ ΑταΌ. 3. '΄ᾶν)] εἰ ογνε 

Οορῖ. Ατῶθ. 3. ογῖμθ το ϑῖλν. ΟἷἾἶτοςρ. τῶν ϑυῖσκ.) τῶν σκευὼν 
128. ἐπ ἡλωγίδιῖς συπι ἀτεσυϊο δῖαν. Μοίᾳ. χουσοι ) χρυσων 
ΧΙ. δ.αν. Οἴγογ. α 58. «Μοὶ Οεοσρ. 

ΤΧΧΧΥΙΙ. Πᾶσαι αἱ β.] κ ΧΙ. σαντες οἱ β. (8) 54), 74; 
“ς, τσό, 154. καὶ ῥτρτιαϊπξιης ς4) τού, 134. ὥσρι. Αγδῦ. 1... 3. 

Θεοῖς. Απη. τ᾿. αἰἴσυς. Αττὶ. Εά, αἱ βόες] α αὐ Απῇῃ. 1. 8}}}- 
4ις5. Απη. Ἐά. εκχρείπιϊς οἱ μύσχοι Οορ. αἱ εἰς] α αἱ Χ, ΧΙ, 

26, 18, 28, 29.) 30) 32) 525) δάγόψ 73») 74. 73» 82, 84) 85; τοῦ, 129, 



᾿ ἈΡΙΘΜΟΊ [. 
ΚΕΦ. ὙΠ. τ “ΝΕ : ΠΝ 

88. αὐτῶν͵ (χαὶ αἱ σπονδαὶ ἀὐτῶν. χαὶ χίμαροὶ ἐξ αἰγὼν δώδεχα περὶ ἁμαρτίας. Πᾶσαι αἱ βόες εἰς 
ψυσίαν σωτηρίου, δαμάλεις εἰκοσιτέσσαρες, κριοὶ ἑξήκοντα, τράγοι ἑξήκονταὶ ἐνεχύσιοι) ἀμνάϑες 
ἑξήκοντα ἐνιαύσιοι ἄμωμοι) αὕτη ἡὶ ἐγχαίνωσις τὰ ϑυσιαςηρίου, [μετὰ τὸ πληρῶσαι τὰς χεῖρας 

,“..»ν, ἐξώ.. 

γτ) »»-ὖ' 2... , 

τ}. 5. 46 
89. αὐτῷ, καὶ) μετὰ τὸ χρίσαι αὐτόν, Ἔν τῷ εἰσπορεύεσϑαι Μωυσῆν οἷς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου -- ,,.. 2 - 

λαλῆσαι αὐτῷ" καὶ ἤχουσε τὴν φωνὴν Κυρίον λαλᾶντος “πρὸς αὐτὸν ἄνωθεν τ ἱλατηρίου, ὁ ἔςτὶν ε..} 

ἐκὶ τῆς χιδωτῇ τοῦ μαρτυρία, ἀναμέσον τῶν δύο Χερουξίμ' χαὶ ἐλάλει: πρὸς αὐτόν. 

ὙΠ 
1.23. ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τῷ ᾿Ααρὼν, καὶ ἐρεῖς πτπρὸς αὐτὸν, ὅταν 

3: ἐχιτιϑῆς τοὺς λύχγαυς ἐκ μέρους, κατὰ πρόσωπον τῆς λυχγίκς φωτιδσιν οἱ ἐπ]ὰ λύχνοι. Καὶ 

ἐποίησεν ὅτως ᾿Ααρών' ἐχ τῷ ἑγὸς μέρους χατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας ἐξῆψε τὸς λύχνους αὐτῆς, 
4. χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μίυυση. Καὶ αὕτη κα κατασχευὴ τῆς λυχνία" τερεὰ, χρυσῇ ὁ χαυ- 

λὸς αὐτῆς, χαὶ τὰ χρίγα αὐτῆς φερε ὅλη" χατὰ τὸ εἶδος ὃ ἔδειξε Κύριος τῷ Μωυση, ἅτως ἑποέ- 

5.6. ησε τὴν λυχνίαν. Καὶ ἐλάλησε Κύριος ττρὸς Μωνσῆν, λέγων, Λάξε τοὺς Λεσίτας ἐκ μέσου 

131, 134. Οσπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 1ἰρί, Οαι. ΝΊς. Οσρε. θοῦ. αἱ -Ἐτῶ Θιῖ Ογτν. Ἀ].1. ο. τρθήπεονὶ Πονεαὶ (ῃς) Αττι. τ... λαλᾶντ.] 
εἰς ὁλοκαύτ.) εἰς ὁλοκαυτώματα ς2. ἐοίοεανι Οογῖ. μόσχοι) φαὶ ἰοφνεδαίκγ Οτοῦσ. ἱπ ἰοφμεπο Αττὴ. τ. αἰθαις. Αγπν. 4. πρὸς 
α ὔυρι. θωδ. κι᾿ -δωδ, 25] , ροῆγεπι. εἴ νοχ 4υπ5 ἰϊ5 ἰητοτ)οεῖ 
Οορι. χριο}} εἰ ἀγίοισι Αταῦ. 1. 2. 3. ἀμνοὶ} τραγοι ξ9. 
“! αγπὶ Αταῦ. τ. 2.3. ωδικα 39] δικαδνο τ20. (ςπιρὶ. - αμω- 
μοι ς(ς. γ4,) 73. θῳ,) τοῦ, 134. ἰμσπὶ μγδιηαος Αἰπῃ. 1. αἰϊφυς. 

Απῃ. Ἑά. χαὶ αἱ τ᾿ --χαὶ αὐ 2] , Ρτίπια εἴ φυςς ἢἰ5 ἐπιετ)αςεηῖ 
ζορι. καὶ αἱ ϑυσ.) α χαὶ 11, Ὑ1]1, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 48, ς8, ς9, 

ὅ4, 73ν 77ν ὃς, 1ο8, 128, 129, 130, 131. Αἰά. 1ἐρί, ϑίαν. Οἴτορ. 

Οεοῖζ. μαρεῖ καὶ ἰῃ Ἐμαιδῶ. πιποες Αἷεχ. α αἱ 1.ο. { αἱ ΧΙ. 
αὐτ. ι5--αοὐτ. 29], ροῆτεπι. εἴ φυα: ἢ ἰηϊεηλςεηι ς 8. δἷαν. Οἴἶξος. 
αὐτῶν 15] , τού. καὶ αἱ σπ.) α αἱ 120. , καὶ Οοο. ἰξ 
αἷγ.} Ἐχρείπι ἀπὸ αὐγ. δίαν. Οἴτος. ἁμαρτίας) ἁμαρτιὼν ς. 
“Ἔ καὶ εἰς ϑυσιαν υ δαμάλεις ὃνο κριους πέντε τό. 
ΧΧΧΝ]. Πασ. αἱ β.) , ΧΙ, το, ςό, τοϑ, ε1ῷ. Οογρρὶ. 

εἰς ϑυσ.} καὶ ως ϑυσ. 19, ςό, τοβ, 118. Οοιηρί. «’ πεν βείμνν ςυτα 
δπίουϊο Ατοδ. 3. -Ἔ ἀνοάςείπ ΑΓ. 1. σωτηρίου) , πῃ. 1. 
Ἔ ἀκμοακεία Ατοεαὶ (οὐά. τεϊᾳυϊ. Αἰπῃ. Εά. κριφ} καὶ κριοι 1]. 

(ορῖ. Ατῶϑ. 1:. 2. 3. δίδν. Οὔτσος. ἑξήκοντα 192} -Ἐ Ξεἐνιαυσίιοι 

αὖτ. 13] εμπα ἐΠ]|9 Αττὰ. 1. ἀϊΐίαυς. Αἰττ. Εά. τὸ ἱλας.} Ἢ και 
ἀναμέσον τῶν δυο Χερουδιν 74. 76. 124. -ᾧ ελόξῃι, πΠΠ αυοά α καὶ, 
ς4, ϑηηι ιο6. - εἰ πιο ϊο ἄμογωπε Οὐόγμδὴν (ΟΟρῖ. ἔα ξιοριιαιονίο ἐἰἰ- 

"πε Ατπι. 1. δίαυς. Απη. Εά. εκρεπηὶ τοῦ ὡγιχρηρίου δῖαν. Μοΐᾳ. 

δὃ--μαρτυρίον 2.}] α δας εἴ 4υα ἰἷΐς ἱπιοηαςσηῖ 5ς. Αττ. 1. αἰήΐᾳυς. 
Ατπι. Εὐ. 9 ἐγιν) ἃ ἐγιν ς4) γᾷ. γ)6, 84. τού, 134. ἃ εἰσιν ΧΙ. 
φεὶ (πὶ Οορ. κιδωτ.) σκηνῆς χιῶ. 30. κι, τῆς σκηνῆς 93. ΑἸά, 
ἄναμ. τῶν ὃ. Χιρονξ.) α θὲς Οορι. αναμ.} α ἐξιν ἀναμ. ΧΙ. 
Χερουξιμ) Χερουξειμ Χ, κ1ς) το. Αἰ, Αἰεχ. 1ἱμί. (αι. Νῖς. Χε- 

βουξιν γ4, 82. Χερονξων όῳ 1320. τ ἃς φιοώ οἱ ωβεν αγτανε 6 - 

τϑοα] ἰπίεν ἶκο Οἰεγμόία (ἢ ς) Αστη. ει. καὶ ἐλ. οὑπὶ [44.} α ᾽ς. 
α χαὶ Αγ". 1. ἅ. Ὡρὸς αὐτ. 2] πσρ. αὐτοὺς ς8. ἐπε ἐἰΐο 
Αϑδονι. αἰαυςε. Ατ. Ἐά,. - διεῖπε, (ορῖ. Αταῦ. 3. 

Ι. Καὶ] α Αγτη. 1:. αἰΐσυς. Απϑ. Εα., 
το. ἐνῶ δος Απη. 1. δφις. πη. Εά. 
Ἀπ. 1. αἰϊΐφις. Ασπὶ. Ἐ4. “ δεῖ ἐδ Οεοτς. 

τρ. Μωνσ.) Μνξ 
λέγων} εἰ ἀἰϊεὶε 

18, 128. σράγ.}) αμναδὲς 11. εἴ ρεκτηίσυης Οορε. Απθδ. ι. 2. 3. 11. τῷ ᾿Ααρ.) α τῷ ΧΙ, 7ς. γε. ΑἹ. ἱ, ραπε ρείπια, 299. ἐπε 
δίαλν, Οἴγοσ. τραγ. ἱξήκ. ἐνιχύσ.) , ((στῖε εχ ὁμοιστελεντῷ, οὐπι «ανονς Ατπι. 1. διδίχιις, Ασπι. ἘΔ. καὶ ἐρεῖς} ἀἴεγπ: 8ιαν. Οἴτον. 
(οὐ. ", υἱ εἰ αἰ), (υδ)εςεσῖης ἐνιαύσιοι ροΐῖ ἑξήκοντα 15) 10, το. 
ἐνιαυσ, ι9---ἰνιαύσ. 25) α ροξγοιι. εἰ αυδε ἰὶς ἰπιειδοεηι τοό. ἑνι- 

αὖσ. 1} , ΠΙΨῚΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 20, 30, 32, ςς, (6, ς7, ςᾷ, 

59, 64) 71, 73ν 74. 74ν 849) ὃς, 118, 128, 129) 131, 134. (ἰοπιρὶ. 
Αἰεχ. ιρίς (δι. Νὶς. Αγῶθ. τ. ἃ. 3. πῃ. 1. αἰϊΐφυς. Αππ. Ἑά. 
οἰμναδ.] τραγοι ((ς) 11. εἴ! ἀαξπι’ (ορῖ. ΑγδΌ. τ. 2. 3. δίαν. Οἴτοσ. 

ἐξῆκ. ἐνναύσ. 23} ἐνιαυσ. ἐξηκ. ςΒ. ἑξηκ. ἐνιαύσ. ὥμωμ.} ἐνιχνυσ. 
ἀμάμ. ιζηχ. 18, ς4, 128. δίαν. Απῃ. 1. δἰἴᾳφυε. Απηῃ. Εά. ενιανσ. 
ἐζηκ. αμ. ΧΙ, ᾽ς. ἐνιαύσ. 29} ἐνιαυσιαι ΧΙ, τς, τό, 18, ς4, ςς» 
ςό, ς»» ὅφ 73ν 745, 128, 111. (οηρί, ΑἸεχ. 1 ρί. (αι. Νὶς. εἴ ὥς, 
ἰοοῖ τραγοῖ βλιίπν μεα πίεται, 11. , Αταῦ. τ. 2. ἅμωμιοι!}) καὶ ς8. 

αὑτὴ καὶ ἐγχκ.} ἀπ κιπι ἰωβαντγαιίοιεε Ατταετὶ (οὐδ. (ἐχοερίο Αχη,. .) 

πῃ. Εὐ. ἐγκαίνωσις) ἐγκαινησις τό, 28, 29) 30) 4) τό, ς8, 
71) 84 τού, ε18, 128, 130, 131, 134. Αἰοεχ. [“ρί. ἐγκχαινισεις (ας) 

725. ἐγκαινισις 11, ΧΙ, τς, 18,32, ςς, ξ7, 9, ὅ4, 74) γ6. (᾿οπιρὶ. 
ΑΙά, οἱδι. Νιις. μετὰ φὸ τλ. τὰς χΧ: αὐτὰ καὶ] α ς8. Οοπιρί. 

Ὑ ἐδήεσι ποι Αἰεχ. εἰ ἤαο οδείο ἐυ εξ ποιδῖα τεδτυς Ῥτοσορ. ἰη 
(χι. Νὶς. δά Ι. πληρ.) -Ἐ ἡΐωπε (εἰ ἰδαυϊτυς ὕξηαπι βπαὶς, 4ια 

πεξύυπὶ Ηεχαρίαγε, ἡυὴς αὐγαίωπι, μα ςεἴκται) Ατῦ. :. 2. τὰς 

πρ. αὐτὸν} ἐδὼ (ἃς) Αἰτῃ. 1. ἐδ Αἰτοςηὶ Τοα, τεϊφυὶ. Ασπὶ. Ἑά. 

ἐπιτιϑς] ἐπιϑυς 18, 32, 44) ςό, γ4.) 82, 84, τοό, 128, 129, 134. 

(ουρὶ. Αἰά. Ογε. ΑἹ. 1. ς. ἐκ μίφ.} ἐκ τοῦ ἔνος μέρους 449 74. 
96,84. τού, τ34. Αἴτη. 1. αἰίαυς. Ασίῃ. κί. εἴ ὥς, ἰοά , τὰ, τοῖς. 

Φ τῆς υχγιας 129. ελργυνῖς ἐν μέρει Οορε. α Αγαῦ. 3. τῆς 

λυχν.---τῆς λυχν. ἴῃ ζοη). 3] α αἰϊεγυῖγα εἰ αὐδὲ ἰΐς ἱηπτοδοεπῖ 75. 
φωτιδσ.) καὶ φωτ. ς8. ἡκεεανε δῖαν. Οἴτζτοξ. 

111. ἅτως 'Ααρ.) Ααρ. «τος (ἢς) ΧΙ. “δνοι βε Οδοῖρ. κα ἅτως 

16, γ7,. 13. ἐκ τὰ ἱνὸς μεέρεις) αὶ μέρους 9. κα οπγηία Ο(οιρί. 
Ατδῦ. 3. εχρηπιὶ ἐν μέρει Οορι. λυχνίας] -Ἐ φωτιουσιν οἱ λυχ- 

νοι 44. ἐξῆψε} καὶ ἐξηψε ας, 44. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρας ρεπιβ, 299. 
τοὺς νχν. αὐτῆς} αὑτοὺς 44. α αὐτῆς (ορι. ΑἸΔΌ. 3. ἠμεέγπαπι 
σαι Ἀπησοὶ (οὐ, (εχ. Απῃ. Ἐὰά. Κύριος) ἢρπαπι ἰεγιέπδὶς (υὺ- 
ἀἰι, (δὰ ηυἱΐυπι ἄσπυπι Ἡεχαρίδες ριρροοάϊ, Αγαῦ. ᾿. 

Ιν. Τοιυωιν οοαιπα) 72... καὶ αὕτη] δα νέο δίαν. Οἴἶγογ. 
Ἰ ΟἿ Ατηὶ. τι. Θεοῦ. Ὁ σα Απηθϑηὶ Οοάά. τεϊφι!. Ατπτὶ. Εά. 

κατασκ.) ἐχρήπως ποίησις δίαν. Οἴζος. χατασκχ. τῆς λυχν.] 
λνχνια τῆς κατασχινῆς 54) 75. κατασκ. αὐτῆς τῆς λυχνίας (0) ς9. 
ὁ χαωνλ.) εἰ' ρεβξιιῆος Αγαῦ. 3. σερεὰ ὅλη} α Βαο, ᾿ηθεῖφις εἴ 

χ. αὐτῷ ἐἰκώί Αταὺ. 3. καὶ μετὰ} α καὶ Οροιζ. α μετὰ οινεπέ; ρεάδει οὔμς (8ς) Απθθ. 3. Ὄχρτιπυιηῖ γερεῶ ὅλα Αππκαὶ (οὐά, 
Αὔδὸ. 3. αὐτόν] αυτω (ᾶς) ς6. αὐτό ἰη οβαγαᾶς, πιίποτε Αἰεχ.0 φιδλιυογόεςίαι. Αττη. Εα. ὃ ὄδειξε) τ “ουδγαυὶ! 8αν. Οἴτοχ. 
ἐμ Αταῦ. 3. ΕΠ αὐτό Ιπίρρ. αἰίσευπι τεῆε Ρτοςορ. 1. ς. - αυτα Οφοτσ. πῃ. τ. δἰίᾳυε. πῃ. ΕἘὐ. τῷ Μωνσ.) , τῷ δίαν. Οἴτοξ. 

54. 74. 78. 76, 8... τού, 134. 
ΙΧΧΧΙΧ. Ἐν τῷ εἰσπ.} εἰ Ῥγπητυπε Ασαῦ. 1: 4. 3. εἰς 

τὴν σκ.} ἔν τὴ σχηρὴ ς4) 7ζ. λαλῆσαι] και λαλ. ΧΙ. τοῦ λαλ. 
(ντ. ΑἹ. ἢν ραεῖς ρεσια, 3695. αὐτῷ) τ οΘεος (Βε) )ς. εἱμε ἐῤίο 

Ἅπη. τ. δἰ φυς. πῃ. Ἐὰ. α τὺ. 3. ἄκουσε} πκουσαν ζω 75. 

οἰᾶν. δΝίοίᾳ. Ἀπῃ. 1. αἰὔᾳφυε. Απη. Εἀ. ηἡκωσα (ἔς, ἐχοϊάϊε ᾿ποοΐλ, 
«ἀ βηεῖῃ νοεῖς ἔωρια, ΄υλ ν ἤηλὶὶς ἔξρε ἀεηοίδιαγ) :ό. τὴν φων. 
α τὴν (9. τὺὰς φωνῆς τό, 71, 77, 131. Κυρίου] τοῦ Κ. 84. 
“ ργαπυῦς ΑἸεχ. σὸν Ρυξημὶς Ασγὰῦ. τ. σμ ρεχτηϊκις Αγῶῦ. 2. 

ἐποίησε! -τ Κύριος τῶ Μωνσὴ (ἔς) 19. εἰ γεῖ Θεοῖς. ,εεενωνέ 
Αττη. τ. δἰ ΐφις. Ατπ. Βά. λνχνίαν) -ἰ καὶ ἐξηψεν αὐτὴν 7ς. 

ν. Καὶ] α Απτω. ᾿. αἰἥἕφις. ἅεπι. ξα. πρ. Μωνσ.} τω 

Μῶωυση ς7, 73. Οεοῖγ. οὐϑν Μος Απῇ. 1. αἴαυε. Ασπτη. ΕΒ. λέ- 
γων] εἰ «ἰεὰ Οεοῖζ. Απτη. τ. αἰΐφυε. Ατηϊ. Εά. 

ΥἹΙ. Λάξε] λαξετε Χ. 1ἱρί, “τμ Αστ. τ. αἰϊίφυς. Αἰτῃ. Εά, 
τοὺς Λενιτ.}] σία ἰφυὶ Αδοη, ΔρΡ. Αὔρ. υἱῶν] τῶν υἱὼν ΝΠ], 
Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 48, 30, 82, ς7, 58, ζ9, 73» 7ς, ὃς» το8, 128,.130, 
131. Ποσφὶ. Αἰά, Αἰεχ. 1ἡρῇ, (δι. Νιίς. Οντ. ΑἹ. ἵν ραγῖε μεῖπια, 4οό. 
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ὑν 

ἈΡΙΘΜΟΊ [Ι. 

φςἘῷΈῊ Ν »’ 

ἐχι τους Λευϊτᾶς. 

Ἰσραὴλ, χαὶ ἔσονται ὥςε ἐργάζεσθαι τὰ ἔργὰ Κυρίου. Οἱ δὲ Λευῖται ἐπιθήσουσι τὰς χεῖρας. 

ΚΕ 
ς.- 5» “, “9 ρ 9. » “6 ’ 3 ρ ν ε "Ἢ 3 .“Ὁ 6 ρ ᾿ Ὗ1Π. 

υἱῶν Ἰσραὴλ, χαὶ ἀφαγνιεῖς αὐτός, Καὶ ὅτω ποιήσεις αὐτοῖς τὸν ἀγνισμὸν αὐτῶν" περιῤῥαγεῖς 7. 

αὐτοὺς ὕδωρ ἀγνισμδ, χαὶ ἐπελεύσεται ξυρὸν ἐπὶ σάν τὸ σῶμα αὐτῶν, χαὶ πτλυνᾶσι τὰ ἱμάτια 
9 φρο Ν »»ν»ν , ἃ, ζ΄ ζ΄ [γ 3 ρο "ς γ᾽; ᾽; ᾽7 

αὐτῶν, χαὶ χαϑαροὶ ἐσονταῖ. Καὶ λήψονται μόσχον ἕνα ἐχ βοῶν, χαὶ τούτου ϑυσίαν σεμίδαλιν 
9 ’ Ρ] 9 ν᾽ ." ᾽’ὔἤ 93 ΄ 9 μέσαις, ᾽’ ὩΝ [4 ’ ." ͵ 

ἀναπεποιημένην ἐν ἐλαίῳ" χαὶ μόσχον ἐνιαύσιον ἐχ βοῶν λήψη “περὶ ἁμαρτίας. Καὶ προσάξεις 
4, ρο [ω] ρῸ Ψ ΄ φως ς»" 3 

τοὺς Λευίτας ἔνανγτὶ τῆς σχήνῆς τῷ μαρτυρίου, χαὶ συνάξεις πτᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ἰσραῆλ. 

Καὶ προσάξεις τοὺς Λευίτας ἔναντι Κυρίου, καὶ ἐπιϑήσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὰς χεῖρας αὐτῶν 
ρῷ 7’ ἴω βᾷ 

Καὶ ἀφοριεῖ ᾿Ααρῶν τοὺς Λευίτας ἀπόδομα ἔναντι Κυρίου παρὰ τῶν υἱῶν 

᾽"Ν Ἁ ῪΗ ρ᾿ ’᾽ Ν ’΄ Ν ΝΜ 4 ’ Ν Ν Ψ 3 ι ’ 

ἐπὶ τὰς χεφαλας τῶν μοσχων" χαὶ ποιῆσεις τὸν ενὰ περί ἁμαρτίας, χαὶ τὸν ἐνγὰ εἰς ὁλοχαῦτωμα 

Κυρίῳ ἐξιλάσασθαι ππερὶ αὐτῶν. Καὶ ςήσεις τοὺς Λευίτας (ἔναντι Κυρίου, χαὶϊ)έναντι ᾿Ααρῶν, 
“ν»»{ἴ ρ. ς “Ὁ 9 ἰφυ ᾿ 9 ΄ 3 Ἁ 9 ᾽ὔ’ 323 4 Ν Ἕ μό ς 

χαὶ ἐνᾶντι τῶν υἱῶν αὕτου, χαι ἀποδώσεις αὐτὰς ἀπόδομα ἐγαντι Κυρίου. Και διαςελεῖς τοὺς 
ρὸ "ς ᾿ς ἰϑν 4 ρ 

Λευΐτας ἐχ μέσου υἱῶν ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἔσονταί μοι. Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσονται οἱ Λευΐται 
9 ξ΄ ἂν» ρο ρ ἱφὰ ͵ ᾽ς ρο "ς- Ν᾿, 3 ’ 9 "ΝΥ 

ἐργάζεσθαι τὰ ἐργὰ τῆς σχηνῆς τὰ μαρτυρίου" χαὶ χασϑαριεῖς αὐτὲς, καὶ ἀποδώσεις αὐτοὺς 
ε ψ: 4 » 3 

ἔγαντι Κυρίου. ἽΘτι ἀπόδομα ἀποδεδόμένοι οὗτοί μοι εἰσὶν ἐκ μέσου υἱῶν ᾿Ισραῆλ" ἀντὶ 
φρο 4 ρὸ », γζἴ ΄ 9 φ᾿ ες" 9 Ν 32. 3 ., 9 ᾽’ὔ 

ΤῶΩ͂ν διανοιγόντων πᾶσαν μήτραν τπυρωτοτόχων “ἰάντων ἐχ τῶν υἱῶν Ισραηλ εἰληφα αὑτοὺς ἐμοί. 

Ἰ, 17. Ἄττῃ. σ. αἰΐχυβ. Αστὴ. Ἐά, ἀφαγνιεῖς ἀγνιεῖ (ς) γε. 

Α|. 11, 17, εὰ «ἰδὲ τὶ Καῖ. 

ΨΠ. Καὶ 19] μα ϑίαν. Οἴἶτοσ. ὅτω) ουτως Ψ1Ι, Χ, τό, 

τοῦ, 1320, 131, Οοπρῖ. αὐτοῖς} αὐτοὺς 73. Ὕ ΠῚ, 18, 44. 
α Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραῖα ῥγίπ)α, 406, [εἀ μαρεῖ 4110]. παδεῖ 1 σπαγαέϊ. πλῖ- 

Ὠοτε ΑἸοχ. ογνισμὸν] αγιασμον ς8, 82. αγνιασμον 11]. 
αφαγνισμον 44) ζ45 745 75. 76, τού, 134. δ γνισμὸν ἱπ ομαγαξδ. τηϊ- 
ποῖε ΑἸοχ. αὐτῶν 15] α δῖαν. Οἴτορ. περιῤῥανεῖς} περιρα- 

γιεῖς 1]. ποριράνεις τό, 44, ς9, γ6, 130, 131. ΑΙεχ. Τρ, αὖ- 

τὰς) αντοις 18. ἐπελεύσετ.] »ωρενυεπίαε δῖαν. Οἶτος. ξυρὸν) 

ξηραφη [υργαίοτρι. δ 114 πηᾶπὰ τοό. ξυρὸς Οομπθρὶ. πᾶν τὸ 
σῶμα] κ πᾶν 111. πᾶν τὸ σ. {τὰ πᾶν ἴῃ οἰαγαξξ. τηΐποτε, Αἰοχ, εχ- 
Ρτγημπε ἰπ παπι. Ρἰυγαϊ Ασππ, 1. δἰΐψυς. Απη. Ἑά. ἡ αὐτῶν 2] 
αντου (ἢς) ᾽ς. πλυνϑσ!] νουνται (υἱ πλυνᾶνται ἰεραῖυγ) ΠΊΔΓΡΟ 
Ῥυϊπηα Γηδῆὶ 130. τὰ ἱμαάτ,) ο»ιπία: φεβίπιεπία Οεοῦρ. καὶ 

καϑ. ἔσ.] κα γι. 
Ψ1Π. λήψονται} εαρίαπε δῖαν. Οἰἶτοσ. εαρίαί (ῇς.) Ατπι. 1. 

Αἰΐψυς. Απῇ. Εαά. - 2. ξέζεαίο Αταῦ. 3. μόσχ.} κα ϑίαν. Οἱ- 

τορ. ἕνα) “- ῥΡταπάτιπι Αἰοχ. Αγὐαδ. 1. κῷ Ργαπντς ΑΥδθ. 2. 

α Ὅορι. βοῶν 15] ἀργο Απη. τ. αἰϊΐψιιβ. Αση. Ἐά, καὶ τότε] 

ἀκπε αἤενεμι Οορί. κα τάότε δίαν. Οὐἶΐϊγορ. εἰ 2γοὸ ἦος στη. 1. δἰ ἴ]ιθ. 
ἈΑπῃ. Ἑά. ϑυσίαν) ϑύυμιαν, εὰ σ ἤπρεῦ μὶ {Πιρταίοτῖρι. Ν]]. 
α 106. ἐπ πον βείωνι (ορῖ. σεμίδαλιν] κα29. σεμιδάλεως 1], 

ζ9,), 71. ἄναπεπ.} αναπεποιημενῆς 71. καὶ μόσχ.}] α καὶ 
16. -ξ να ΧΙ, τς, 29. - ,Ἤεμπάαν δῖαν. Οἰἴζτορ. ἐνιαύσ.] 
ετδίυπη εἰ δεῴτερον (ἢ) {αργαΐοτίρτ. πιᾶπυ τεσεητὶ, τού. εγιαυσ. ενῶ 

1οϑ. 118. ἐκ βοῶν 25], δίαν. Οἴτογ. Απτη. τ. ἐχ ἄργο Αὐγηθηῖ 
(οάά. τεϊυϊ. Ἄττῃ. Ἑαὰ. λήψη] καὶ Δ. 19) 64. λ. σερὶ ἀμ.} 

περι ἂμ. Ἀ. κ4. 75. Οεογε. 

ΙΧ. προσάξ.] αὔενα: ϑϊαν. Οἰἶτορ. τοὺς Λευίτ.} εχρτείπνϊῇ 
αὐτὸν νεὶ αὐτὸ ΑΥῶΡ. 3. ἔναντι} ἐναντιον ἾΙ, ς8, το. ἔνδοσϑεν 
Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖς ρυΐπα, 406, [ε4 ἔναντι 410]. συναξ.} φοΉσΥΕΡΕΣ 
ϑίαν. Οἴτοσ. πᾶσαν) κα Αταῦ. 3. συναγΎ.} τὴν συναγ. τ; 
ξ4,) γξ. υἱῶν] δυτου πὶ Ῥγαιυηϊπιης Αττη. σ᾿ αἰϊίχις. Ασην. Εά. 

Χ, ἔναντι Κυρ.] ἀποδομα ῥταπηϊῆι, εἰ παρα των υἱων Ἰσραὴλ [ιὉ- 

)υηχίτ, [πὰ ἤδος ογαῆὶ Α᾽ϊα τηδηι8, τού. α οὐπὶ (44. Ογτ. Αἱ. ἱ, ῥϑιῖδ 
Ῥπιηδ, 406, 1εἀ δαδοῖ 4110]. Πρηυπὶ ἰεγπιίηδῖε {0 0] σι, {δὰ πυ] ]υτη 

Ἠεχαρίαγε ἴρηυπι ργσοςάϊε, ΑΥδΌ. 1. καὶ ἔπιϑ. οὐπὶ [44.}] α ἴῃ 
ἴεχτιι, ἐεᾷ τηγρίπὶ δάίογιρῆϊς τεσεπβ τπᾶπιιβ, τό. ἔπιϑησουσιν] 9η- 
σουσιν ἸΠΔΓΡῸ το6. ἐπιροπαπὶ ϑιαν. Οἴἶζσορ. 01] αὶ ἴῃ πιᾶῦρ. τού. 
αὐτῶν] , Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρᾶσῖε ργπηᾶ, 400. τὰς Λευίτ.] τὰς κεφαλὰς 

τῶν Λευιτῶν Ογτ. ΑΙ. 1. ς. τὰς Λευίτ.---τοὺς Λενίτ. ἴῃ ςοιῃ. 11] 

α Ροϊχεπῃα εἴ 4112 ἢ18 Ἰηϊεγ]αοεηῖ, (δὰ Ὠδθεῖ τηᾶγρο, Ν1]. 
ΧΙ. ἀφοριεῖ } προσαξὴ το6. ἀφορίσει Ογτ. ΑἹ. ἴ, Ρατῖς ῥτίπηα, 

4ο6. εχρεϊπιῖε ἀφορίση δῖαν. Οἷἶτορ. ὀπόδομα) κα 19, τοβ, 118. 
ἔναντι} ἐναντὰ (ῇς) τοό. ἔσ. ὥςε ἐργαζ.} ἐσ. ὡσπερ ἐργαζ. τό, 
44. εσ. εἰσ. το ἐργαζ. 32. ΟΡΟΥΟΜΗΥ δίαν. Οὗἴτοσ. σόριπ γεπὶ 

διδν. Μοίᾳ. τὰ ἔργα] -“Ἔ τῆς σκηνῆς 44) 54) 74) 7.) 76, 84) τού, 
ε14. Οοοῖρ. πῃ. τ. ααφυε. πῃ. ἘΔ. ορν; ουτὰ ἀστίοιο Αὐγ,. 1. 

αἰχας. ΑΥπι. Ἐὰ, ἐπγρίαπὶ δ'αν. Κυρίου] Τοριΐκο 5αν. ΟΥἶτορ. 
κοὐ αν ἤλονπίπο Αττὴ. τ. 4}||4ὰς6. Ασηγ. Εὰ. 

ΧΙ]. Οἱ δὲ Λευῖτ.] εἰ Γευΐα ΑἸῊ. 1. 4] 14π6. Ατπη. ἘΔ. 
ἐριρομπαηΐ δἷαν. ΟἸΌρ. τὰς χεῖρ.] κα (ἅς) 130. 

32) 1οϑ, 128. Αἰεχ. Αὐτῃ. τ. δυο. Αὐτη. Ἐά. τὰς χεῷ.} ἴῃ 
ΠῚ1ΠΊ. ΠηρΌΪΑΓὶ Ἔχργ πη Αγαὺ. 3. καὶ ποιήσεις] κα καὶ 30. και 

ποιήσει 59) 715 82) 129, 130. ΑΙεχ. Τρ. εἰ αἤένεηι Οορῖ. εἰ 3ι- 

ἐπιθ.] 

Ἔ αὐτῶν τ8, 

εἶα: δῖαν. Οἶγοσ. ἕνα 45] Μεμπάμνι δίαν. Οἰΐἕγορ. ὁλοχχύ- 

τωμα} ολοκαυτωσιν ΧΙ, τ9, τοϑ. (ὐογηρί. ἤο πιαγρο 85. Κυρίῳ) 
λ 18, 4. ςς, 75. 128. Αἰά. Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖε ργίπια, 4φοὐό. τω Κυρ. 

ΨΙ], ΧΙ, τό, ς(86Ὄ6. ἐξιλαάσ.} καὶ ἐξιλασ. ς4) 7.5) 82. Ογγ. ΑἹ. .ς. 

ΧΙΠ. Καὶ 19] Μή ϑ8ιαν. Οἴτορ. ςκήσεις) φςήσει γι. αι: 
δῖαν. Οἴἶτοσ. σεοῦρ. τοὺς Λευίτ. -οτ--τοὺς Λευίτ, ἴῃ σοιῃ. 14] 
α Ροδγεπιᾶ οἱ ια ᾿ἶβ ἱπεγδσεπὶ Ατδῦ. 3. ἔναντι τ9---ἴνγαντι 25] 
λα 8] ταταῖγ. εἴ αι185 118 Ἰητοιθσεπε Οουηρί. ϑίδν. Οἷἶγορ. Κυρίου] 
α ((ς) ς9. ἔναντι ᾿Ααρ.] ἐναντίον 'Ααρ. Ογε. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρήιη, 

407. ἔναντι 15} α 44, τοῦ. Ογε. Αἱ. 1. ς: Ἂ 5 
Ἀπ. 1. δἰἰἴΐψυς. Αστη. Εάὰ, αὐτῷ 77 σεἱἱε ΑταΌ. τ. 2. ἅπο- 

δώσ. ἐγαήας δῖαν. Οἰΐτογ. ἀπόδομα) δομια το, τοϑ, 118. 
ἔναντι Κυρίου) Κυριω τς) τό, 28, 20, 32, 52) ςς,) 57, 649 77, 130. 

ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. δῖαν. ἔς ἰπ τεχῖυ, {ε4 ἔναντι Κυριου ἴῃ τηδγρ. 8:. 

Ἔ καὶ ἐναντὶ Ααϑων' καὶ ἔναντι τῶν υἱὼν αὐτου 18, 128. κα ἔναντι 

ΑΙά. 

ΧΙΨΝ. υἱῶν] τῶν υἱων ΝἼΙ, Χ, τς, 16, 18, 48, 29, 30, ς4.) ςῦ, 
57) 58, 64,73, 75. ὃς.) 1οβ, 128, 129. (οπιρὶ. ΑἸά. 1ἰρί, (ας, ΝΙΊς. 

Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ματος ρυπια, 407. Ατπι. 1. αἰΐφυβ. Αὐταὶ. Ἐά, ἔσοντ.Ἶ 
πε 85ϊδν. Οἴτορ. μοι} -ἘΞ οι Λενιται 18, ς8, 128. Ατδῦ. 1. 2- 

ἐμοὶ ΨΙ1, Χ, τς, τό, 18, 28, 10, 44), (4) ςς) 57, 64, 71) 73» 73») 76) 

84, ὃς, τού, τ18, 129, 130, 1319) 124. (οπηρί. Ογτε. Αἱ. Ἰ. ς. 

ΧΥ. Καὶ 19] “4 51αν. Οἴἶέεοσ. εἰσελ.] ἐπίγοεαπί 8ϊαν. Οἵ. 

ςὉ 

τῶν υἱῶν] α Τῶν» 

ἴΓορ. οἱ Λευῖτ.}" ,. 29. ἐργάζεσϑ.} ἐργασασϑ. τό, 32, 131. 
(αι. Νῖς. τὰ ἔργα) ορως οὐπὶ αἰτίςυϊο Ατπι. 1. δ] Πἴαυ6. Αὐπι. 
ἘΔ. Πιανγρίανι δῖαν. Οἴτορ. οτῆς σχ.] ἐπ Ιαϑενπαςηΐο σατὰ απϊουϊο 

δῖαν. Οἴἶζγορ. καϑαριεῖς) καϑαρισεις ΧΙ. ᾿ρωγίβοες 5ῖαν. Οἰἶτος. 
αὐτ. τ᾿-ττ-αὐτ. 25} κα αἰϊτογαῖτ. εἰ φιαὲ 118 ἰητεγίασεπε 8. αὐτοὺς 19} 
α Θεοῦ. ἀποδωσ.} δωσεις 19.ὡ αὐτοὺς 25] κα 71. αντε (ἢ) 
84. 129. “Ἔ αποδομα 44) 74, 76, 84.) τού, 129, 134. Οδοτγρ. 
Αττὴ. 1. δἰΐψυς Ατπι. ΕἘά. αποδομα τλᾶγρο Ῥγπια πηᾶπιὶ 130. 
“ἢ δομα ς4, τό, ς8, 7). 118. ορί,. «Ἐ δοματα 19, τοϑ. Οοηρὶ. 
ἕν. Κυρ.] α Οοπρρὶ. 

ΧΥῚ. ἀποδεδόμ.} ἀποδεδομενον Χ, το, τοϑ, τ18, 134. Οοπνρῖ. 
ΑΙά. αἀνταποδιδομενον 64. ὅτο! }ὺ α ἢἰς ς4,) )ς. ἄος (ορῖ. 
εἰσὶν] -Ἐ Πὶς ουτοι ς4, 75. 4 Οορῖ. εἰ μιπὲ Ἀτὰρ. 1. 2. α αδογρ. 
Ατπιεπὶ Οοάά. αἰϊχυϊ. Ασα. Ἑά. υἱῶν 15] τῶν νιὼν 18, 44) τό, 
γζ, 128, 129. (οιηρὶ. ΑἸά. δῖαν. Οἴἶτορ. Ατὐπν. τ. δ᾽ 1416. Αὐπι. ΕΑ, 
α ἰῃ ἰεχῖυ, {τὰ βαθεῖ γηλγρο, ς9. πᾶσαν) , Αταῦ. 3. παν- 
των] "29. -Ἔ των 11, -6. ἐκ τῶν] α ἐκ ΝῚἼ], 20, ςβ, ζ9. εἰ δ 
ὅς. ΑΥΡ. 1. 2, Ἰσρ.---Ἰσρ. ἴα σοπι. 17] α ροῆτεπη. εἴ φιμ85 ἨΪ5 
ἰδιεαςεης ΑΥΔΌ. 2. αὐτὰς} ἀντοις (ἢς) 19, τοϑ. 



ΑΡΙ ΘΜ) Ο [. 
ΚΕΦ. ΠῚ. 
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’ 3 ς .“ 3 ΄ 

τοτοχοῦ ἐν υἱοις Ἰσραηλ. 

φ, ᾽ Ν μ᾿ γέ 3 ες: »Ὁ2 »" ἈΝ -7΄}΄ᾳλὰν»ν»μ 9 ᾽ Ψ ’ με», ΕῚ ’ ρῸ 

Οτι ἐμοὶ τστᾶν πρωτότοκον ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ἀπὸ ἀνϑρωπὼν ἕως χτήγους' ἦ ἡμέρᾳ ἐπάταξα πᾶν 
πρωτότοχον ἐν γῇ Αἰγύπ]ου, ἡγίασα αὐτὲς ἐμοί. Καὶ ἔλαξον τοὺς Λευίτας ἀντὶ τπσαντὸς τρω-- 

Καὶ ἀπέδωχα τὰς Λευίτας ἀπόδομα δεδομένους ᾿Ααρὼν χαὶ τοῖς υἱοῖς 
, »Ὃ. 3 ΄ ς" ϑ Ἂ » ’΄ ἂν ρο ς»" 3 Ν 2 ἰδὲ ρο [ων ᾽ 

αὐτου εχ μεσοὺυ υἱῶν Ισραηλ, ἐργάζεσθαι τὰ ἐργὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ, εν τῇ σχηνὴ τὸ μαρτύυριδ, 

χαὶ ἐξιλάσχεσϑαι “περὶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, χαὶ οὐχ ἔφξαι ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ πσροσεγγίζων πρὸς 
ἈΦ, 

τὰ ἀγια. Καὶ ἐποίησε Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν χαὶ πσᾶσα ἡ συναγωγὴ υἱῶν Ἰσραὴλ τοῖς Λευΐταις, 

χαϑὰ ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῆ “περὶ τῶν Λευιτῶν, ὅτως ἐποίησαν αὐτοῖς οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ. 
“. ς 7 ε “. . » ᾽ Δι τς. Ὁ» ᾿ 3 ἡ 39 ἃ 3 “ 2. “2 

Καὶ ἡγνίσαντο οἱ Λευῖται, χαὶ ἐπλύναντο τὰ ἱμάτια' χαὶ ἀπέδωχεν αὐτὰς ᾿Ααρὼν ἀπόδομα 
ἔναντι Κυρίου, χαὶ ἐξιλάσατο περὶ αὐτῶν ᾿Ααρὼν ἀφαγνίσασϑαι αὐτάς. Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσ-- 

ῆλϑον οἱ Λευῖται λειτουγεῖν τὴν λειτουργίαν αὐτῶν ἐν τῇ σχηνῇ τὰ μαρτυρία ἔναντι ᾿Ααρὼν, χαὶ 

ἕναντι τῶν υἱῶν αὐτοῦ, χαϑα συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ περὶ τῶν Λευιτῶν, ὅτως ἐποίησαν αὐ- 

τοῖς. 

χαὶ εἰχοσαετδς χαὶ ἐπάνω, εἰσελεύσονται ἐγεργεῖν ἐν τῇ σχηνῆ τῇ μαρτυρίε, 

ΧΥΠ. ἐμ. τᾶν πρωτ.Ἶ τᾶν χρωτ. τωι ἴ9, 108, 118, ἐν 

νίοῖς ἴσρ.}] α7ς- ἐν τοῖς υἱοῖς 18, τ29. (οπιρὶ. εξ νιῶν ; ς» τό, α8, 
40, 32.) 5292 (7, 64, 73. 77. δς, 108, 118, 1131. ΑἰΙά, Αἰεχ. (δι. ΝΙς. 

δίαν. εἶ νιοις πιὸ Χ. εχ τῶν νων ΧΙ, ςς. ΜΠίοναιε συν διτὶςιυΐο 

Ατπι. 1. δΐᾳυς. Απῃ. Εα. ἀνθρώπων) ἀνϑρωπον Ν1], Χ, τς, 
τό, 18, 28, 10, 54. ξξ. 48, (9, 64, γ1, 74. 7, 76, 8.. Βς, τού, τ18, 
128, 129, 1310) 131, 134. ἙΟΗΊΡΙ;"- Αἰά. Αἰεχ. 1ἰρί. (αι. Νῖς. δίαν. 

Απη. 1. δίφυς. Απη. Εμώ. νι ἥ 5».]  φια Οεοῖῷ. ἐπ “Ζ1)ε- φιά 

δίαν. Οἴπορ. ἐν Ἅἰε αὶ σα δἷδν. ΔΊοίη. Αγπ. ι. δίᾳφυς. Αὐτῃ. Εα. 
ΑἰγιτἼον) Αἰγυπίω Χ, ΧΙν τς, τό, 18, 29γ). 30, 44. 43» ς8, ς9» 64, 
4.77. ὃς, τού, τοβ, 1285) 1120,.130,131) 134. Αἰεχ. (ὑλι, Νις. [Γι ρί. 

Ἐρμινσα αι πὶ. τ. αἰύφυς. Ατπι. Βα. 3γ. αὐτ. ἐμ.) α Ασαῦ. 3. 

εἰ νεστυίτυπὶ Αἰτη. τ. δἰἴᾳφυςε. Αἰτῃ. Εα. 

ΧΥΝΠΠ. Δενίτ.)] Ἐ μοι ςς. Οεοις. αντὶ] απὸ τ19ς.Ὁ. “. 
τξωτ.] τ΄. τον πρωτ. 84. ἴῃ πυπι. ρέυτα!! ἐχρείπιυης Απιι. 1. δἱϊὶ- 
4υς. Απη. Ἐά. ἐν υἱοῖς} ἐν τοῖς υἱοῖς τού. Αλίογαικε ϑδἰλν. Ασπὶ. ᾿. 
αἰηις. Απτῷ. Ἑά. 

ΧΙΧ. Καὶ 1" (4 5ϊαν. Οὗτοί. ἀπίδωκα)] ἀποδέδωκα Ο(οπιρί. 
τοὺς Λευΐτ.) ἐΐω Οτοιγ. ἀπόδ.) . 8. Αγαοῦ. 3. δίαν. Οἴἶτορ. 
ὥξηυπι τεττϊηδις δ) υη κεῖ, ἰοὰ πυ]υπὶ Ἠεχαρίδγε ζῆι τι ρεσοηλὶ- 
ἴυγ, Απαῦ. 1. διδομένους) διϑωμενον ((ς) 19, τἸο8. αποδιδομένους 
ς6. ἀποδιδόμενον (οπιρ. “ ρεκυνπῖς ΑἸεχ. αὶ Αγεδ. 3. δίαν. 
Οἴἶγος. ᾿Ααρ.} α ἰπ τοχῖυ, (δὰ παῦεῖ πιαγζο, Χ. ὀτοῖς νος 19} 

τοὺς νιοὺς (ἢ) 29. , τοῖς Ατπῃ. 1. δίηυςε. Απῃ. Ἑά. υἱων 1Ὁ] 

τῶν νίων (οπιρὶ. Αππ. τ. δίϊϊαυε. Αττῃ. Εή. Ἴσρ. ι"--Ἴσρ. 2) 

α γοῆχσεπι. εἴ αυ4: ἢ)" ἱπιετδοεηῖ 16, 73. κα εδόεπι ἴῃ τεχῖι, (ες πδδεῖ 

πποῦρο (εσυπεάλ πηδηυ, 111. 

πεπῖο 131. φ65: (πὶ Ἀπ ἷο Αστιν. 1. δἰΐφυς. Αγ. απ. 
δίων, Οἴἶτζος. τῶν νῶν Ἴσρ. 1} α Οὐρί. ταῦ. 3 χαὶ ἐξι- 

λαςκχ.} χαὶι "ξιλασασϑαι 19, 108. α καὶ τό, τῶν υἱῶν Ἴσρ. 4] 
ἄντων γ1. Ἴσρ. 3,-- Ἷσρ. υἱῖ. ) α Ῥοίγεηι. εἴ αυκ Πὶ5 ᾿μἰετ]αςεηῖ 

Απῃ. ι. αἰΐψυς. πῃ. Ἑά. καὶ οὐκ ἴγα!}) κι μοὴ Δἔι' δίλν. Οἴζος. 

εἰ πένθ ἢ ΟΥΟΓς. ἐν τοῖς νἱοῖς Ἴσρ. } τ ϑραυσις ἔν ϑραυσει ις. 

ἈΝ ἐν ϑρανσιι «8. - ἕμρτ ἰϊπεαπὶ (ρας ήρι. ϑανατος τοῦ. -Ὁ κλη- 
γὴ (ἰοπιρὶ. - ἰήεπι (ωὉ Νὰ ἴὼ ςβαγαθι. πίθογε Αἰεχ -Ἐ κει οὐ] 
Χ ρισηπηῆο Αγαῦ. ᾿. -Ἐ ἰάεπι, ἐς περί ἔμ αυἱθι5 υἱπιν ὥζπᾶ, 
Ατδῦ. 5. - Ἰώεπι Ατῦ. 3. δίαν. Μοίᾳ. ἐγα ργαπηίιας δίαν. Οἴτος. 
προσιγγιζων) προσεγίιζων τῶν υἱων 1σρ. 111, 1], Χ, τς, τό, 18, 20, 
30, ξ2,) ςό, ς7, (8, ςογ δ, 73, 77. 82, 8ς, 128, 120) 130, 131. 1ἰρέ, 

σαι. Νὶς. προσεγίιζοντων τῶν νιων ἷδρ. 18. ὥς; πἰῇ αυοΐ , τῶν, 
Αταῦ. 1. 2. προσεγίιζύντων υἱ υἱῶν Ἴσρ. ((οἀ πτροσεγίιζόντων ἰῃ «πλγοῶ!. 
γλίποσε) ΑἸεχ. ὅταν προστγγίζωσι (οπιρὶ. δίδν. Οὗτος. ἐπ 2γο- 
δίνσεανε ἰδε Ατδὺ. 3. δῖαν. Μοίᾳ. ἐπ ξγορίηφεσπαίφ Αττη. 1. 8[}]|4υς. 

Ἄται. Εμ. πρὸς} εἰς τό, 19, 32, 52) 73, 78. 27. Οἷῖ, Νῖς. 
Ἀππη. 1. δίϊφυς. Απι. Εα. 

ΧΧ. ἐποινσι) λάεενμαὶ Αστη. τ. αἰίφυε. Απῃ. ἘΔ. ἡ συναγ.} 

ΚΑ ΉΘ ΝΠ, τόν, 28, 32, 449. 53» 579 39» 64, 73ν 7ῳ 74» 82) 8ς, τού, 
129.) 130, 111, 134. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 1ἰρί. νων] τῶν υἱῶν 20, 32, 
ς7, 8:», 130. (τ, ΝΙς. τοῖς Λευίτ.} τοὺς Λευιτας τό, τού. 
χαϑα) καϑὼς τοῦ. ἐνετείλ.} ὥς, (δὰ ἐνεέτει ἴωπὶ εχ οοιτ. ἔρος 
τλίυγαπι αὖ αἱἱδ τρϑηυ, ι6. φαηπὶα 'φαισέκαφνηε ῥεαεορέ Αταῦ. 1. 2. 
περὶ τῶν Λενιτ.)] πέρι αὐτων 75. περι τῶν νων τῶν Λένιτ, 10) 108, 
118... κα οὐπὶ 44. ἰῃ ξοπηημδῖς τού. «ἰ ζευμὶς Αὐσ. αὖτ. οἱ υἱοὶ 

ἐἐενχίαια 

τὰ 10γα} α τὰ ἴῃ πιδηξίπαι! (πρρίς- 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Τϑ8τό ἐςὶ τὸ περὶ τὼν Λευιτῶν, ἀπὸ πέντε 
ἃ 3 Ὰ, 

Και ἀπὸ ᾿σεντῆ- 

Ἰσρ.} οἐ υιοι ἷσρ. ανῦ. (4, 74. κ αὐτοῖς 71. κ οἱ 74) .134.- ἀκ ἡ 
Μὲ 75. Οεοτς. 

ΧΧΙ, καὶ χϑ-- καὶ 3.1, αἰϊεγιῖγ. εἴ 4ι85 Ηἰς ἰηϊεηλοεηϊ ς 4, 7ς. 
καὶ 2} ΧΙ. Οορι. ἐκλύναντο) ἐπλυναν ΝΠ, ΧΙ, 16, 18, το, 

18, 30, 32, 42, ςς,) ς8, (9, ὅψῳ 71, 73» 77ν ὃςν 108, 118, 130, 131. 

(οπιρί. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. ἔπλυνον ς7. ἱμάτ.) -Ἑ αὐτων ΝἾἼΙ, Χ, 

ΧΙ, τς, τό, 18, το, 30) ς2, ςζ τύ, ς7, ςΒ, ς9, ὅψ, 73, 77. 8ς, τοϑ, 
ιι8, 128, 129, 110, 131. (οιηρί. Αἰεχ. 1 ρ΄. (δι. Νὶς, Οορι. 

ΑγΌ. τ. 2. 1. δίδν. Οὐοιχ. καὶ ἀπδ.) τ καὶ (οριῖ. ἀπί- 

δωχιν) απιδωκαν Ν]], τό, 19, 28, ς7, ς8, ζ9, 73, 74, 76, 77, 84, τού, 
110, 1119). 134. ( οπρρὶ. ΑΙ4. Οετ. Νις. Αγπι. 1. αἰϊΐψις. στη. Ἑά. 

αὐτοὺς] εχρεπηυηῖ ἑαυτοὺς (ἃς) Αττπ. 1. δΐφυς. Αὑπῃ. ἡ. ᾿Αα- 
ρὸν 15], 129. ρουυηξ ροΐξ Κυρίου τό, 28, "Ἢ 73. 77ν 85») 130,. 131. 
(ζει. Νίς. ἀπ.) ἐκ Ργαιηίκταπε Αππ. 1. αἰΐφυε. Απτῃ. Εά. 
ἐξιλάσατο) ἐξιλασατε ᾽ς. περὶ αὖτ. “λαρ] Ὁ. αὐτοῖς Αχαρ. )ς. 
᾽Ααρ. τ΄. αὐτοὺς (αι. Νὶς. φαγνίσασϑαι αὐτ.) αφαγνισας αυτ. 
(ας) ςό. (οπιρί. ἀφαγνισαι αυτ. 44) ς4, 74, 75, 76, 84) τού, 134. 
1ἱρί. αφαγνιεαι πλᾶτρὸ Χ. δ ρεγίβεαίοας (τὰ διτὶςυ]ο) ἔγινε 
δίαν. Οἴτος. 

ΧΧΊΙ. Καὶ 1] ,4 8ιλν. Οἴτος. εἰσῆλϑον] ἀσηλϑοσαν Ἱ], 

τς, 16, 18, 28, 20, 39, ς2, ς(, τύ, ςγ7) ς8, (9, 64, 73, 77, 83, ὃς, 
128, 1295) 130, 131. Οοπιρὶ. ΑΙΩ. ΑἸεχ. Π|ρῖ, σαι. Νίς. λειτουρ- 
γεῖν) λειτουργουντες γς. τὰ λειτουργ. 118. (ομηρὶ. τὴν λειτ.} 
τας λειτουργίας ςς. χαὶ ἵναντι} α ἵναντι 44). 71, 106. χαὶ 
μι .. τῶν υἱῶν] α τῶν Α΄. 1. δίΐᾳφυς. Απῃ. Ἐά. αὖὐ- 

τῷ .} ζγαεί Αταῦ. 3. καϑὰ] καϑὼς ς8, 9. περὶ τῶν οὐπὶ 
ίᾳ4ᾳ.}) κα τού. αὐτοῖς) αὶ 19, 71) 108, ε18. Οορί. Απῦ. 3. ϑίαν. 

ΧΧΠΙ. Καὶ] κα Οδοι. 
Ἀπη. ι. αἰΐϊᾳυς. Ασγπὶ. Βα. 

Ἀπη. Βα. 

ΧΧΙΝ, ὙΤῶτό ἐγι τὸ τι τῶν Λ.] και γεϊγκε ἐξ ᾿ιουμὶς Ατδῦ. 4. 
ἐξι τὸ} α τὸ τό, ς7, 71, 73ν7)7. Αὐξ. αὐ φαίαὶ οἱ φαοά Αττῇ. τ. αἷνὶ- 

4ι6. Αγπὶ. Εά. πίντε καὶ] φκίκιο εἰ Αὐξ. α Οορί. «4 φείπρκε 
εἰ Απῃ. 1. αἰϊΐΐφυς. Απη. Ἑά. εὐχοσαετ.} εἴχοσιν ἐτῶν ΡΗΐο ἱ, 
804. « υἱρίκιὶ σππὶε ϑῖλν. Αγτη. 1. δἰϊΐφυς. Ασα. Ἐά. καὶ ἐπάνω] 
α ΡΟ]. ες. εἰσιλεύσ.} καὶ εἰσελευσ. ΧΙ. εἰσελεύσεται ῬΏΪο 1]. ς. 
ἐπγτεάίανν Ατδῦ. 1. ἱπρτγεάιαπίαγ δῖαν. ἐνεργεῖν} λειτουργεῖν 
ΧΙ, 442. 74γ 75» 76, 84) τού, 134. λειτουργεῖν λειτουργίαν ς7. δίᾶν. 

λειτουργεῖν λειτουργιας 1290. λειτουργεῖν τὴν λειτουργίαν αὐτῶν 128. 

λητουργειν ἔν ἐργφοις 7). λειτουργεῖν λειτουῤγιᾶς ἐν ἐργοις 1οϑ, 118, 

(οπρὶ. εἰ ἄς, ἢ φυοά α ἐν 19. λειτουργεῖν λειτουργιᾶν ἐν ἔργοις 

ΝΠ, Χ, εςν τό, 18,28, 29, 30, 32, ς2,) ς ς) ξό, ς8, (9, 64, 73» 77, 83» 
ὃς, 130, 131. ΑΙΔ. Αἰεχ. 1ρ(. (Αι. Νίς. «ἰα βγαγε ἐπὶ μεὶπὶ βεγίμρε 
ἐπ ορεγιόμν, Αὐξ. ἐπ ᾿υτγίαπε (ορῖ. εἰν βγαγε με βεγίμνε ὀβέγεαα 
Αγ. τ. 8 εὖ φρεγείηγ Ατδῦ. 1. ἐν τῇ σκ.} ἠαδετασεαί! οσυπι ἃτ. 

ἄοσυϊο Αταῦ. 1:. 2. 

ΧΧΥν. Καὶ . μά δῖαν. Οἴτογ. πιντηχονταετες} πεντή- 
κοντα ἑτὼν ῬΉ]ο ἱ, 204. δίδν. Ατππι. τ. δἰἴφυς. Ασπῃ. Ἐάὰ. απο- 
ςήσετ.) αποργησοντ, 18, 22, 4.» 75. 83. 128. Αἰά. σόφεάαπε δὶδλν 

Μοίψ. ἠὠπὸ 2] α ΡΟ], ς. τῆς λειτ.) τῆς δυναμι. τῆς λειτ. 
ς8. εχρεϊπιιηϊ τῆς σπουδῆς τῆς λειτ. ΑΥΔΌ. 1. 2. καὶ οὐχ] 
ο ΤῊ ΝΙ], 1ςγ) τό, 48, 29, 10, 56, 58, (9) 64») 735) 77» 85) 

τρ.- Μωυε.Ἷ λίο Οεογ. 

λέγων) “«. 4ες Ασα. 
ἐπ οι 

τ. αἰϊίᾳιε. 

τε 

᾿ »(, Τα 



ἈΡ᾽Ι 

ρο ϑ ᾽ὔ »ΝἙΜ ἰδ ’ Ν 3 3 ρὼ .“᾿, 

Χχονταετὸς ἀποςήσεται ἄπο τῆς λειτδργίιᾶς, χαι δχ ἐργατᾶι Εετι, 

ΘΜ Ο 1; 

ΚΕΦ, ὙΠ, 

Καὶ λειτργήσει ὃ ἀδελφὺς 

αὐτῇ ἐν τῇ σχηνῇ τῇ μαρτυρίου φυλάσσειν φυλαχᾶς, ἔργα δὲ οὐκ ἐργᾶται" ὅτως «ποιήσεις τοῖς 

Λευίταις ἐς ταῖς φυλαχαῖς αὐτῶν, 

΄ ὔ ρο ρο μὸ “ῚἈἊἋΨ [ω ᾽ ᾽ 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος “πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινᾷ ἐν τῷ ἔτει! τῷ δευτέρῳ, ἐξελθόντων αὖ- 
τῶν ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου, ἐν τῷ μηνὶ τῷ «ιρώτῳ, λέγων, (Εἶπον, χαὶ ποιείτωσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸ 

Α 5 ἃ 2. “Ὁ ἰὰ ’ὔ ἐ͵ “ ΘΝ Ν " 4 ἈΝ 

Πάσχα χαὰ᾿ ὡραν αὐτᾶ, Τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἡμέρφε τὰ μηνὸς τοῦ πρώτα “πρὸς ἑσπέραν, 

ποιήσεις αὐτὸ χατὰ χαιρός" χατὰ τὸν γόμον αὖτ, χαὶ χατᾷ τὴν σύγχρισιν αὐτ ποιήσεις αὐτό, 
ν »».ὄ 4 “" ΝΗ εν » ΙΝ “ Ν 7 3 7 “ 

Καὶ ἐλάλησε Μωυσῆς τοῖς υἱοις Ισραὴλ “σοιῆσχι τὸ Π|άσχὰ, Εγαρχομεγου τῇ τεσσαρεσχαι- 
ε ρ 9 βὸ ἴω ἴω 7 βΦ [ω] 6 Σ 

δεχάτη ἡμέρᾳ τῇ μηνὸς ἐν τῆ ἐρήμῳ τῷ Σινᾶ" χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ, ὅτως ἐποίησάν 
οἱ υἱαὶ Ἰσραήλ. Καὶ “παρεγένοντο οἱ ἄγδρες οἱ ἦσαν ἀκάθαρτοι ἐπὶ ψυχῆ ἀνϑρώπε, χαὶ οὐχ 
9Ά27 οἱ ᾿ς ΄ 3 “ἬἭΜκΔψᾳςᾳς ὦ. ᾽ 7 - Ν᾽. μῆς 3 ΄ ρ᾿ ν 2 ", » 

ἠδύναντο “ποιῆσαι τὸ Πάσχα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ" χαὶ πσροσήλϑον ἐναντίον Μωυσῆ χαὶ ᾿Ααρὼν ἐν 
ἐχείνη τῇ ἡμέρα, Καὶ εἶ: ἱ ἄνδρες ἐχεῖγοι πρὸς αὐτὸν, ἡμεῖς ἀχάϑαρτοι ἐπὶ Ψυχῆ ἀνθρώ ἐχείνη τὴ ἡμέρα, Καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι πρὸς » ἥμεῖς ῦτοι ἐπὶ ψυχῇ ἀνϑρώπε, 
Ὰχ εχ ςε ΄ ᾽’ ω 3. "» 5) 7 ᾿Ὃ 2 . 

μὴ οὖν ὑςερήσωμεν τπροσεγέγχαι τὸ δῶρον Κυρίῳ χατὰ χαιρὸν αὐτῇ ἐν μέσῳ υἱῶν Ἰσραήλ; 

Ιἱρῦ, σαι. Νίς. α καὶ Απῃ. .. ἐργᾶται!) 
:8, 128. εργάξεται 11, 130. εργασεται 77. 
ορεγαὀκμιγ Οορῖ. δίαν. Μοίᾳ. πῃ. 1ἱ. αἱ αι. 

1381. ΔΙά, ΛΊΙεχ. 

ἐπγωνταῶι τῷ, 32) 

ῬΙΠῆο ἱ. ς. Αὐυρ. 

Ἀπῃ. Ἑάα. 

ΧΧΨΥῚ. 
λἰανι ἀραπὶ (ἢς) δ81αν. Μοίᾳ. 

ἀδελφ.] μετὰ ἀδελφῶν (οηρὶ. 

Καὶ λειτ.7 λειτ. δὲ ΡΏΠοΟ 1, 204. λειτουργήσ. ἤἱπν- 

ἐπιμνγίαπι ἀφαΐ δίαν. Οἰϊγορ. ὁ 

,)»οινες σαπὶ αὐπίουΐο ϑίαν. Μοίᾳ. 

ἐν τῇ σκ. τῇ μ.} α ῬΆ1ο 1. ς. φνλάσσειν) φυλάσσων 44, 745 84. 
τοῦ, 134. ὁ δὲ φυλαξας Ρἢϊο]. ο. -Ἐ εὠβοάϊα Αττὴ. 1. φυ- 
λακ.} φυλακὴν 18. τας φυλαχκ. Χ. Οουιρί. Γἰρί. ἔργα δὲ] εἰ 

λον ϑίαν. Οἴἶτοσ. ορκς ἀπίθη; αἰϊφιοάί Αττὴ. 1. αἰϊΐχψυς Αὐτη. ἙΕά. 

ἐργᾶται) ἐργαζεται 1]. ἐργασῆιαι ΡΙΝΪο]. ς. Αὐρ. ορεγείμν Αττὴ. 1. 

ΔἸ Ἰἰιις. Αὐπλ. Εά. οὕτως} οὐτω 18. (αἴ. Νίςο. εἰ με Αγβϑῦ. 3. 
ποιήσ.} ας δῖαν. Οἴτογ. 

Ἰ. Καὶ ἐλαλ.] εἰπε δὲ 44. εἷξ καὶ {ιργαίογρί. ῥεπια υηδ}1] 
ἌἈσπι. 1. πρ. Μωυσ.) Μοῖ Οεοτρ. απ Μήρε Ατπι. τ. Δ] 1 4ὰς. 
Ἀπῃ. ΕΔ.  ἀϊεοα, Ατὰθ. 4. τῇ ἐρημ.} τῷ ὄρει. Ονγ. ΑἹ. ἢ, 
ΡαΙς ῥὈγπια, 602. Σιν] ΤῊ Σ. 129. Σιναὶ ς4. τω ᾿ Π] Ἂ τῷ 

δίαν. ἐξελθϑόντ.} ἐκπορευομένων 19, ς4., 75) τοῦ, 118. ἢ ΠιΔΓΡῸ 
8 ς, εἴ ρτΠΊΔ ΓΠΔΠῚ 130. αὐτῶν] λα 64. ἐκ γ. Αἰγ.] εξ Αἰγ. 
κα, 2ξι τῷ μην"}} χ τῷ δίαν. μ- τῷ τερωτ.} πρωτ. μλην! 44. 

λέγων] εἰ αϊεῖε Θεοῖς. Ατην. τ. αἰ ἴσας. Ασην. Ἐά. 
ΙΗ. Εἶπον] εἰπε ζ4. εἴ ὥς, {εἀ εἴ υἷϊ. εἰξ οχ σουτ. 7ς. λαλῆησον 

ΠρΔΓρῸ ς8. εἴπω ((ς) Ογτ. ΑΙ. ἱ, Ρατῖς ΡΥ ΠΊᾶ, 211, [δὰ ὈΪ5 4110] υἱ 4. 
λα Ἄγαῦ. 1. 2. 3. καὶ ποιείτ. οἱ υἱοὶ Ἴσρ.} τοις νιοις ἴσρ. χαι 

α καὶ Δ. 3. ποιείτ.] ποιητ. 10, ςο, 75.) τοῦ, 130. 
οἱ υἱο}} α οἱ ΟΒεγί. νὶ, 332. κα ὥραν] κατα καιρὸν 

ἐν τῶ καιρω ΧΙ. (ορῖ, εχρχπνμ ἐν ὥρᾳ Ἄχ. 1. 

“ΟΙΣΙΤ. 20. 

Αἰά. 
10, 82, τοϑ, 118. 

αἰΐχυε. Ατιη. Ἐάὰ,. 

111. τεσσχεισχαιδ.} τετάρτῃ δεκάτη Οαῖ. ΝΊο. 

28, 30, 32) 449 ς2) 7» 73, 8ζ. 1321. (αἴ, ΝΙς. τοῦ μην.} 
α (εχ ὁμοιοτελευτῷ) 16. τοῦ τορώτ.] τς δῖαν. Οὔἴτορ. πρὸς] 

το πρ. τοϑ, 118. ἑσπίρ. Ἰ Ηἷς ρίοπς ἀἰδβίηρυμυης 130, 131. δ8[αν. 
Οἴτορσ. ποιήσεις 13] ποιήσετε Ν]], τό, 28, 29, 325) 57, 58, 59, 

73) 77. 8... 1311. (οπιρί. Αἰεχ. Τἰρῖ σας. Νις. Αταδ. 1. 2. ἔς 

ΠΊΑΓΡΟ Χ, εἴ ᾿ΓΙΠιΔ ΠΊΔηι, 120. ποιήσεται τό, 82. ποιησᾶτε 10. 

τοοιήτωσαν 44) 1906. ποιειτωσᾶν ςξγ 74) γ6, 134. εἵ ἧς, υἕ νἱάδζιν, 

84. τοοιγσουσιν ς4, 108, 118. ποιήσωσι 10, 73. 

18, 128. ΑἸά, δ[αν. αὐτὸ 15] αυτω (ἢς) 19, 75. ἄντοι ξς. 
χαιρὅς} χαῖρον Χ, ΧΙ, τς, ςς, τό, 4, τοϑ, 1ι18. Οοιηρί. ΑΙά. ΑἸεχ. 

Ιρῦ, Ῥγοςορ. ἱπ (δι. Νὶς. δὰ 1. Αγδῦ. 1. 2. 3. “Ἔ αὐτο Ν], Χ, 

1ζ) 18,199 28, 20, 30) 22,9 ς ᾧ τό, ς8, ς9, 64, γ7, 8ς, τοϑ, ττ8, 128, 

130. Οοπρ]. Αἰά. ΑἸἰεχ. 101. (δὲ. ΝΊο. Ῥγοοορ. ἰ. ς. ΑΥΔΡ. 1. 2. 3. 
δ᾽.ν. Μοίφβ. - αὐτῶν τό, ς7. 73) 131. χκατῶ 19] καὶ καῖα 
ΧΙ. Με γ)μχια Οεογς. τὸν γόμ.} λ τὸν τό, 32, ς7, 73») 77» 
111. (Αἵ. Νὶς,. ομιποηι ἰορεπε Ατδὺ. 3. αὐτοῦ 1] αυτον ὃς. 
χαὶ κατὰ] κα καὶ τς» τ6, 18, 54) 64, )ς. Ἄτχι). τ. αἰϊΐφυς. Ατπι, Ἑά. 
κα κατὰ ΑτΡ. 1. 2. τὴν σύγχρ. .] τὴν χρίσιν ςς. κ τὴν Οομρὶ. 

0771} ργαηνπυηῖ ΑΥΑΌ. 1. 2. “σοιήσεις 2] ποιησουσιν 44. 54. 

74). 755. γ6, 84... τού, 12. Οορμί. ἡαείειίς ΑταΌ. Σ.2. αὐτό υἱι.} 
ἢς εχ ΟΟΙΤ, Ἱξὰ αὐτῷ ρεπιο, )5. - α Οεοιν. 

ἡμέρᾳ] κατ, 

καὶ ῬΓΘΩ ΠΟ, 

ΙΝ. τοῖς υἱοῖς] τρος τοις νιοις (ῆ6) 18. δαρι ΜΠ ἐς Αππ. τ. αἱῃ. 

416. Ατηι. Ἑά. ποιῆσαι] γαείϊε δῖαν. Οἴτορ. τὸ Πασχα) 
Ἔ καὶ ἐποιησαν τὸ Πασχα ΧΙ, ς8. -Ἐ ελάεπὶ ουπὶ κς ργαιο 
Ατδὺ. 1. 2. δμιᾶαθεῖ δδάδεπη σηᾶγρο 1θοηδ τλῆ τού, - ὯΩ δ ἴῃ 
οδιδγαέξ. τηΐθοσε καὶ ἐποίησαν Πάσχα ΑἸεκ. 

ν. Ἐναρχ.] εναρχομενη 75. τναρχομενης ΧΙ. εἰ ργαπιτῆν 
Οεογν. εἰ ἑπεερὶ Αγαῦὺ. 3. τῇ ἢ τεσσαρεσκαιδ, ἡμέρα} της τεσσα- 
ξβεσκαιδεκατης ἡμέρας ΧΙ. τῇ δεκάτῃ τετάρτη ἴδηῖυπὶ Οαῖ, ΝΊς. 
εἴ α ἡμέρα τό. μηνὸς} - ἀναμέσον τῶν ἐσπερινων ςξ8. -- (δ δὲ 
ἴῃ αβαγαέξ, πιμοις πρὸς ἑσπέραν ΑΙεχ. -Ἐ ερήεπιὶ πὶ κς Αγδδ. 2. 
μαθεῖ εβάθπι Τὼ ᾿ς ἴῃ πιατρίπε Ατγα. 1. Ἔ 2νπιὶ 8λν. - 2 τὶνεὶ 
αὐ τοίῥεγαπ Καεένε ἐμά, εἰ γμχία όσοι ἐἼ εἰ ἡαχία ογὠϊπαιίοπεσε ΟΣ 
τα γεκεγκηὶ ἰδ, Εὲ ἀϊχε Μογίες ἤάσενε Ῥαψεήα, εἰ. ἱπεορὶἘ αἰεί πιο 
φιαγίο πρεηβ ργἱσιὶ (ἢς) Αταῦ. 2. τὰ Σινὰ] τῇ Σιναὶ ξ4. Σιναὶ 
ταπίαπιὶ 7ς. Σινὰ [Δἴ 445) 71, τού. ΑΙεχ. Αγαῦ. 3. καϑὰ) 
καθὼς ΧΙ. κατα παντὰ ὡς ς8. ἡμχια οπιπία φμα ΑΙΔΌ. Σ. Δ. ο] 
α 10». 

ΝΙ. παρεγένοντο] τραρεγενετο, ἴοὰ ταρεγενοντο ΥὙΠΆΓΡΟ ῬΓΙΠΙᾺ 
ΤηΔΏΥ,, 130. Εχργίπιῖς ἐγένοντο (ορίῖ. οἱ ἄνδρ.} οἱ ανϑρωποι 19, 
1ο8, 118, ἀνϑρωποι ἹΠΆΓΡῸ ὃς, εἴ ὈΓΠῚΔ ΠΊΩΠῸ 130. κα οἱ Αγῃ. 1. 
ΑἸ ἴαυς. Αττα. ἘΔ. -Ἐ αὐφμὶ ορ. ψυχῇ) ψυχὴν ΝΊ], ΧΙ, 44, 
ξό, ς8, ςο, γ4,) γ6, 84. τού, 134. ψυχῆς ΑΙα. γεχρὼ ΠΊΆΓΡΟ ΡΥΪΠῚΔ 
ἸΏΔΠΙ 130. ἤδυν.] ἐδυν. τοό. ἐν τῇ ἡμ. ἐκ.---ἐν ἐκ. τῇ ἢμ.} κα ροῖ- 
Γεπιὰ οἴ 4185 ἢἰδ οἰδιι{ι}}}5 ἰητεγίδοςπε Ασηιεηὶ (οάά, φιυδίιογ, Αὐτη. 
Ἑά. προσῆλθον] προσηλϑοσαν 19, τοϑ, 118. ἐναντίον] ἐναῦι 
δον) 118. . καὶ ᾽Ααρ.] ἐναντίον {Ὁ ας ἴῃ ομαγαξξ, πηΐπογε ἱπιεγροηΐξ 
ΑἸεχ. βαθεῖ εδάεπι τὰ κς (ἢ, υοδά οπιηΐδ) ἱπ πηᾶγρ. Αταῦ. 1. 
ἐἰ (ον 4 “ἄατοιε ΑΥΑΌ. 2. 

(ὐοάά. σοιηρίατες, Ἄττῃ. ἙΕά. 
ΨΙ1. εἶπαν] εἰπὸν 18, 32, 44) τς, ζ9, 73. 8: “Ἢ “ἡ ἐϊίοι 

Αγδῦ. 4. οἱ ἄνδρ. ἐκ. ἐκ. οἱ ανδρ. 18... 8|ν. Οἴἶτορ. πρ. 
αὐτὸν] τρ. αὐτοὺς ΝῚ], ΧΙ, τς, τό, 18, το, 29, 32, 44) ς8, ςβΒ, ς9, 

73» 74. 75, 779) 84) ὃς) 1ού, 1τοϑ, 118, 128, 129, 130, 134. Οοηρὶ. 
ΑΙά, ΑἸεχ. Τιρί. (δῖ. Νίο. Αγᾶῦ. 1:. 2. ἐμὲ ορῖ. Απη. σ. 4}11-- 
416. Απη. Ἐὰ. α ἢϊς Αἴῦ. 4. ἡμεῖς] Ἔ ἐσμὲν ςϑ. ϑδίαν. Οἵ- 

ἴτος. Αττη. 1. δἰ ἴφυθ. ἄτη. 4. ὠκαϑ.] -" ἐσμὲν Οβεγί, ἱ, 613, 

όχι. αν. Μο!. ψυχῇ] ψυχην 1, 44, τό, ςβ, 59, γά, 76, 
τού, 134. Οομθρὶ. ἀνϑθρώπον}) α ΟἸγγί, ἱ, 613, (δι βαθεῖ ἰ, ὅ2ι:, 
α ΓΠεοάογεῖ. ἴῃ (αὶ, Νῖς. 44 1. μὴ οὖν] ἵνα μὴ Ομιγί. ἢ ̓  613, 

1οὰ μὴ (ΑΠΠΙΠῚ 1, ὅ21. ὑρερήσωμ. ]Ἰς Ομεγῦ, ἱ, 613 3 ,ἰρὰὺ ὑρερήσομα. "», 

62:. ὥροσεν. τὸ δῶρ.) ἄς ΟΠγγΐ, ἱ, 621, [εὰ ἀπὸ τῶν δωώρωνὶ, 6153. 
τυροσενέγκα!] τροσενέγχειν ζ4, 7ς. προσεγίισαι (Π0) ςς. ὡς ῥτξε- 
τϊπταπι Χ, τς, τό, 18, 28, 29) 30, 32, 44) ζ2) ζ4) ςς, (6, ςγ, ςϑ8, 
50) 64) 745) 75. 76» 775 84. ὃς, τού, 118, 1528, 130, 131) 134. 

(πρὶ. ΑΙεχ. (δῖ, Νῖίς. Αὐπι. 1. αἰϊΐφιε Απππ. ΕἘά, τὸν ΡΓδοτηϊῖ- 

ἴπηῦ 19) 108. ὡςε τοῦ προσ. 83. ΑἸά, τὸ δῶρ.} τ. ὃ. αντε ργίγηος 
ἴε4 αὐτου εταί. υὐ νἱάετυγ εχ οοίογε δἰγαπιθητι, ἃ ΡΓΠΊΔ ΠΊΔηι9 7 ς-. 

Α τὸ Αττη. 1. αἰϊΐφυθ. Αγπι. Ἑά. Κυρίῳ] Κυριου 44, 54» 75: ΑΙά. 
τοὺ Κυρίου Ομγγί, ἱ, 613, [δὰ Κυρίου τι πὴ ἱ, ό2:. κατὰ κριερὸν 
αὐτῷ} κ. τὸν καιρ. αὐτ. τό, ς7) ὃς. ἈΚ ῥγειη ες ἢἰ5 οπιηῖθυθ (66) 
Α(85. 1. ἐν μέσῳ] ἀναμέσον 32. μεσὸν γι. υἱῶν} τῶν υἱῶν 
547) 73) 128. Απῃ. 1. αἰϊΐψυς, Αγ. Ἐά. 

ἐκ. τῇ ἡμ.} τὴ ἤμ. ἐκ. τς. Αγπηςηξ 

26, 

» 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

Α ΡΙΙΘΜ.Ο Ι. 

Ν » Ν 3 Ν ρ “ 9 “Ὁ ν » ᾽΄ν} ρ, ’ ν ε .» 
8. Καὶ εἰπε σρος ἀὐτους Μωυσῆς, φητε αὐτϑ, χαὶ ἀχᾶσομαι τί ἐνγτελείται Κύριος “περὶ ὑμῶν" 

9. 1ο. 

11. 

12. 

-ρππππἔοΕο-ἅ.. 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος ππρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, λέγων, ἄνθρωπος ἄνγ-- 
ΑΔ; ὃ Χ ΄ » “7 ΣΝ ἴω 2 7 ἋἍΨ͵ » ε4ῳ.»" ν ε » Ἄ 9 δῷ 

ϑρωχος, ὃς ἐὰν γένηται ἀχάσϑαρτος ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου, ἢ ἐν ὁδῷ μαχρὰν ὑμῖν, ἢ ἐν ταῖς γενε- 
ρο ς φ δ ’΄ ἈΝ Π ΄ Κ ’ Ἔν ἰϑω Ν᾿ ἰϑι ὃ 74 3 φο δ 74 

αιίξ ὑμῶν, Χᾶ!ι “σοίῆσειί τὸ ἄσχαᾶ ὑρίω τῷ ΜΉΝ! Τῷ ευτεέρῳ ΕΥ̓ τῇ τεσσάαρεσχᾷαι ἐχατῆ 

ς« Ν ν᾿ ε ΄ ’ Σιν. »» 502 Ν ᾽’ ΄ » 2 

ἡμέρα' τὸ ππρὸς ἑσπέραν ποιήσουσιν αὐτὸ, ἐπ᾿ ἀζύμων χαὶ ποιχρίδων φάγονται αὐτό. Οὐ χα- 

ταλείψουσιν ἀπ᾿ αὐτῇ εἰς τὸ «πτρωΐ, καὶ ὁφοῦν οὐ συντρίψουσιν ἀπ᾿ αὐτῷ, χατὰ τὸν γόμον τοῦ 
Π ’ 4 ) »ν Κ μν "» 9 Ἁ, ΩΝ δ Ν Ὕ “.. »" θῶ ΝΗ Φ .Ὑ): ᾿", 

ἄσχα ποιήσουσιν αὐτό, Καὶ ἄνθρωπος ὃς ἐὰν χαϑαρὸς ἧἦ, καὶ ἐν ὁδῷ (μαχρᾶν) ἐχ ἔς. χαὶ 
ε ’ τ ᾿, ’ ϑ ΄ ε .,,»ν» 7’ » ἰδ ρο 39 Ὁ ἰδ Ν ων 

ὑςερησὴ “ποιῆσαι τὸ Πάσχα, ἐξολοϑρευσϑήσεται ἢ Ψυχὴ ἐχείνη ἐχ τοῦ λαοὺ αὑτῆς, ὅτι τὸ δώρον 
9 θερ ΄ 9 Ὁ ΄ »» ρ 

Κυρίῳ οὐ προσήνεγχε χατὰ τὰν χαιρὸν αὐτοῦ, ἁμαρτίαν αὐτε λήψεται ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, 
3 Ν Ἧ ΄ Ἧ ς φρο ΄ 9 φ φΦ. ς ἰδὲ μΝ ΄ Ν, ΄ 4 ν" 

Εᾶν δὲ ποροσελϑη πρὸς ὑμᾶς προσήλυτος (ἐν τῇ γὴ μμὲ χαὶ “σοιήση τὸ Πάσχα Κυρίῳ, χατὰ 

τὸν γόμον τ Πάσχα, χαὶ χατὰ τὴν σύνταξιν αὐτὰ “πποιῆσει αὐτὸ" γόμος εἷς ἕςαι ὑμῖν, χαὶ τῷ 
προσηλύτῳ, χαὶ Τῷ αὐτόχϑονι τῆς γῆς. Καὶ τῇ ἡμέρᾳ ἧ ἐςάϑη ἡ σχηνὴ, ἐχάλυψεν ἡ γεφέλη 

ΤῊ σχηνὴν, τὸν οἶχον τοῦ μαρτυρίϑ' χαὶ τὸ ἑσπέρας ἦν ἐπὶ τῆς σχηνῆς ὡς εἶδος πυρὸς ἕως 
« [44 » ἤ ΄ ε 7 ὃϑ. » 8: λΝ, ς ἢ -ς Ψ Ν νν ͵΄ 

πρωΐ, Οὕτως ἐγίνετο διαπαντός" «ἡ γεφέλη ἐχάλυπ]εν αὐτὴν ἡμέρας, καὶ εἶδος πυρὸς τὴν γύχτα, 

ὙΠΙ. Καὶ 1.15] μὼω 5αν. Οἴἶτγοξ. α Ατπι. 1. αἰΐϊφυς. Αγσπν. Εἰ, 

πρ. αὐτ. Δίωνσ.) Με πρ. ἀντ. τό, ;ς. δ'λν. Οὐἶτορ. ἐὼ Μίοίο 

Ονοτγ,. πη. 1. αἴπῃυς. Ἄτπι. Εά. αὐτ.4} -Ἑ χαὶ λαλήσει σερι 
ὑμῶν τ οεος 75. αἰδν 38. “ν᾿ μγαπιίπυης Αἰοχ Αγαῦ. 1. 2. 

ἰκιο Ουρι. ἀκάσοα. (σι! ΠῚ (ηη.] ΓΟ Πὶ5 ἧς Ὀςῖ ἀνοισωμεν ἐπὶ τὸν 

Θιὸν (εν ἱ, ὁλι᾽., (αὶ αἰ] υὐ Δ΄ αὶ ἄχχσομ.} ἀκουσωμ. ἢς. 
δίαν. Οὔἴτομ, ἀχεέσομιν ( οπιρί. -Ἡ δοπείπν δίαν. Οἴζγοξ. τι) 

δ πὶ ἐδ ὺς τὺ δ νη, 88. ὉΔΕΝΙΟ, ἐν- 

τιλῖτ.} ὑτελι ται «9. ἡντελδαται Δ], 7. λάλησε 129. “Ἔ μοι 

ς6. Κίρι τ. ἐμ.) π΄τνὰ. Κυρο ΧΙ, 129. Οοιιρ. 
ΙΧ. Κρ. ουπν ἕω ῳ.} αν (τ ἰμῖοτ ΐβκαρ {ργαίοςτίρθιϊ (ςουπάλ πιᾶ- 

πὰς, 131 Κίριττλάλησ. ἴῃ ςοῖὰ, 10} α ἱμὸς εἴ φυα: [15 ἰηῖογ]4- 
Ἄἐεπΐ τ, ς2. 723. Κύριος) υπςὶβ ἱπεϊυάϊς, ρρίεῖ. {1}, δῦ Ἑάϊοτο, 

(λτ. Νς. το. Μ..ς.} Μωυσν 82. Οευγζ. ἐσ» Δίσε Αττη. 1. 
αἴπαυο. Απτ. Εα. λέγ.-- λέγ. πῃ ςοπι. 10} α ροῆτγεπι. εἴ 4υπ 
᾿ῖς ἰπιςτ)ςεηῖ ς9, 7. λέγων) αὶ 19. ἃαὶὄ ἰῆ {υργαίςρίύοης ἱπῖοῖς 
Ἰπελγὶ 131. “οἱ ἀϊὰι Οεοῦ. Αππτῇ. 1. αἰίᾳυς. Αστπῃ. Επ. 

Χ. ΛΔΛαλ.],, (ηλπι ἐεφυεπλ ἐοηπεῶις οὐσι ργασοοάςπηνυε) 131. 

τοῖς υἱοῖς] ἐνὶ δι Αττη. τ. αἰἴϊηυς. πη. Εὖ. λίγ.] α 196, 

118. ὦ εἱς Οεοῦσ. κ ἑκα Ἀπθ. 1. δἰῆίαψυς, πη. ΕΑ. ἄνϑρ. 

ἄνϑ.} {πππιεὶ ταπίυπν 4.4... τοῦ. ΟἸγῦ 1, 621. Ογε, ΑἹ. ἱ, μαπε 

Ῥγίιτα, σοα. (μι. Δι. τ. 2. 2} α 74, 76, 84. ΄τοό, 124 
ἐὼν} αν Δ]], τό, 30, ςςν 130, 1310 

Οοιρ!. 1ἰρ΄ς. ὐεογρ. ἂν αὶ γεϊμνᾳυυν ἔρδίυπι, ς0. γίνητ. 

Ἔ ανξρωπος (6) 3. ψνχη) ψνχῆν Ν]], 44. 59, 74. 84. 13 
ἢς εχ το. (6. ἢς (Ἰτνύ ἵϑ Σιν ἴς ψυχὴ, 613. ἀνθρώπου) 
“«- γαῖ ΑἸοχ, ἄπιρν αν 2. ἢ 15) ἢ (Ἰγνῖ, ἴ, 613, (κά 

Ἀἰν οδι. οἰ υγαιτυης Ασῃ). ας αὐιχυς. τι. Εώ, ἐν ὁδὼ μακχ- 

ρβ..} ἐν οω μάχρα ςβ, 7ς. ΟἸεν ἴ, 613, 621. τ. ΑἹ, ἴα (δῖ, Νὶς, 
δὶ}. ἐκ ἰσηρα τἷὰ πῃ. 1. δἰ4υς. γα. Ἐὰ, μίεης ἀϊπξιησυυης 
ς 110, 131. 

τδηΐωπὶ (ἢς) )ς. ἐνυμ. Χ. ητννμ. τς, τό, 28, 30, 32) 44.) ς2, ς 7») 

6..,.7γ4,) γ6, 77. 85, 83, 84, ὃς», τοῦ, τ18,.130,. 131) 134. ΑΙά. ΑἸεχ, 
1ρῇ. (δι. Νὶς. σύ ᾿, ὅτι. διαν. Αἰπῃ. 1. αἰθᾳφυς. πῃ. Εαὰ. 
ἢς πιᾶγρο Χ. ἢ ἐν γεν.} α ἢ 54. ς9, 75, 1Ιοό. Αγὰρ. 1.2. καὶ 
ποιΐσ.}) καὶ ἐποίησε (ἢς) 19. εἰ )αεῖσι δῖαν. Οἷἶγοξ. α χαὶ Ουγί ὶ, 
ότι. Ατπη. ι. αἰΐφυς. Ἄπη. ά. Κυρίῳ) τω ΚΟΎΙΙ, Χ, τς, 18, 
ς6, ς8, ςο, ὅῳ 74. 853» τοῦ, 128, 129, 134. (οπιρί. ΑἸά, ΑἸεχ. 

1. Κυριον 44. Αγαῦ. 3... .α 52) 55. 84. Οιγΐ. ), όλι. 

ΧΙ͂. Ἐν 15], 75. ἐν τῇ χαὶ ἐν τη 18. τισσαρεσχαιδ.}) 
δια τίταάρτη (δῖ, Νὶς. ἡμέρᾳ] -Ῥ πεκίε οὐπὶ ἀτῦσυϊο, 1. 
πο». πομαϊς, διαν. Μοίᾳ. ἤοπ ἀπμξηρυυης δὶς (οπιρὶ. ΑἸεχ. 

τὸ πορὺς ἐσπ.) αὄ τὸ ΝΠ, ες, τό, 18, 28, 20, 30, 32) ς7», 48, (9, 64, 
55» Ἐν ὃς, τοβ, 1ττ8, 128, 120, 131. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. δι. ΝΊς. 
δίων. Διοίᾳ. πο. 1. δΐφυς. Απῃ. ἘΔ. αᾳ τὸ ἴῃ τεχίυ, κά Παθεῖ 

ΠΊΔΓσο ὑτπιἃ Ἰᾶπ, 130. εὦ σα νοΐῥετανι Ατδὺ. 1. 2. ποιήσουσ.] 

2.:::5πεὶ ϑίαν. Οἰϊροῦ. γαγπι Ατγαὺ. ι. Δ. Αστῃ. . αἰΐψυς. Απη. Εὰ. 
ἐπ᾿ χζ.}) εἰ ργσσπιϊιτοπς ΑΠΌ. 1, 2. 3. καὶ τιιχρ.} καὶ ἐπὶ πικρ. 
19, 44) 445 74» 73» 1οό, 118, 134. φαγοντ.}) «απ: δίαν. Οἰἶγος. 
εἰ ΑΓΩῸ. 1.2. τῇ νυχτὶ φάγ. Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖε ρείπιρ, όσα. 

ΧΙ. Οὐ] ὦ μηπ Αγαῦ. 3. Οδϑοζ. καταλεψ.} γείδηφκαπι 

ἐφς 

α εὐτπ ἴ.1- 7 ζὸ 

ἐα «εὐΐέί φμὶ Δ. 1. 2. 

ὑμῖν) 'μὼν ζό. κα 58, ξ9. πύμιν 1θ, 54) 73. εἰ 

Οεοῦς. Ἔ αἰιφυί Αττὰ. 1᾿. αἴας. Ασαι. Ἐά. ἀπ᾿ αὐτοῦ 1] 

εἰς τὸ πρ.] α ΧΙ. ὁςουν) αἱ ἁπενι Αττὰ. ι. 

συντριψουσ. συντριψεται 32. ΑΙεχ. {Π|1τ. εραίπραπι Οξογξ. 

χατὰ] - τανταὰ ς8. δῖαν. 1 ἰάειη (δ χκ ἴῃ οἰδιγαῶς, πνΐηοτε ΑἸεχ. 
“εουπίμσι ἀπινέπε τα. 2. δαὺςϊ σαάσπι τωὉ κα (ἢς», φυολά υϊγυτηᾳυς) 

Τὰς ποιήσαησ.} [πεῖαν! δἷαν. αὐτό] αὐτὸν (ς) χς; 

“ ΧΙ]ΠΠ. Καὶ ι] Λά δῖαν. Οἴτορ. ἄνϑρωπ.) δὶ5 (ογῖρῖ. τό, 

88, 30, 32, 529) 57, 23» 77» 859 120, 133. (δῖ. Νὶς. Αὐς. Ἐ αὐφαὶρ 

Ἄπι). 1. αἰϊΐᾳυς. Απη. Ἑά. ἐὰν] ἂν Χ, ΧΙ; τό, 30, 44) ςξ, 9, 
64, 73» 74, 84.) ὃς, ᾿ού, τοϑ, 130, 133) 134. (οπιρί. ΑἸεχ, 1ἰρῇ 

8 ᾿ 

απ ιοῦ. 

(δι. Νίς. α 19. πῃ. 1. δἰἴᾳφυς. Αὐτη. ἘΔ. καϑαρ. 5] καϑα- 
βὸς ἐγαι 29. πχαϑαρ. ΧΙ, ς9. ἐν ὁδὼ μακχρὰν) ἕν οὔω μαχρα 
16, ς8, )ς. πῃ. 1. αἰὔᾳυς. Απτῷ. ΕἘά. ἐπ υἱαπε ἐοηρίπφαανε Αὐξ. 

ὑξιρήση] ἔς, (οἱ η 24 ἤπεη) εἰξ ἔωρεγ γαίιγαπι Ἱοροηϊκ ρηπια;, 18. 

υγίρησει Ν]], τό, 29, 59, όῳ, )ς. Οοπφιί. τοιῆσ.} τὸν ποιησ. 
32. Αἰεχ. ἱξολοϑρ.} ἐξολιϑρ. 11, Χ. ΑΙεχ. καὶ ργαπηκυης 
ς4..)ς. ὅτι) ε Οὐορι. τὸ ὃ. Κυρ. οὐ τρ.} ου πρ. το δ. Κυρ. 
19, 108, 118. τὸ δωρ.} α τὸ 48, ς8, ς9» 74. γ6. Ατῦ. τ. 2. 
Κυρίῳ] Κυριου 18, 30, ς9, 64, 71») 75» 1οό, 128. ΑἸά. Αἰεχ. Οορι. 
τροσήνιγκι}) προσηνέγκαν ((ς) 48. τὸν καὶρ.)}) , τὸν 118. 
ἁμαρτίαν αὐτῷΞυ α αὐτοῦ το, το8, 118. (οπιρί. εἰ ρῥγαπιτατς 
Ἀγαὺ. τ. 2. 3. 

ΧΙν. Ἐπδᾶν δὶ} , ϑὲ δῖαν. Οἴτορ. Θεοῦ. εἰ," Ἀππ. τ. αἰϊαυο. 
Απῃ. Εα, τροσίλϑ. τῷ. ὑμ. τροσήλ.} τροσηλ. προσελϑ. τρ. 
υμ. το, 118. τῦῷρ. υμ. προξιλϑ. προσηλ. 6. πρὸς ὑμ.} , 44, 
γ4.) 76, 84, τού, 114. εφ᾽ υμ. τς. προς ἡμ. (ἴς) )ς. ἐπ νοόὲῃ 
Ασπι. 1. δίφυς. Ἄπῃ, Εα. ἐν τῇ Ὑ5 ὑμ.) κα Οορι. Αχαρ. 3. 
ποιγσγ}} ποιησει, 16, 20, ξ9, 74. 75» 82, τού, 130, 131) 134. ΟΟΠΡΙ. 
(δι. Νίς. ἐὰν αἰΐφις. Απη. Ἑά. τὸ Πασχ. Κυρίῳ κατα] 
α 130. α Κυρίῳ 18, 128. τὰ Πασχα] αὐτον ςς. καὶ καϊὰ]) 
α χαὶ 44. σεοῦς. σύνταξ.) ταξιν 19. 54. ποιύσειἿ ποιησω- 

σιν 190) 1ο8. ποιησουσιν Ψ]], 29, ςό, ς9, 82, 118, 129. οντως τ΄, 

Χ, ΧΙ, τον 16, 19, 28, 30, ς2, τό, ς7, ςΒ, ς9, 73, 74) 77», 82, 84, 
ὃς, τοϑ, 118, 130, 131, 1337134. Οοηρ!. ΑἸεχ. 1ἰρί, δίαν. Οἴἶτοσ. 

Ὡς ΠιΆΓρΟ ῥυϊπη Πδηὰ 130. ἁτος π. (ἢς) ΝΠ... οὐτω τ΄. 18, 20, 
44. 64, 1218. ΑΙά. δι. Νίς. αὐτό] αντον (ἢς) ΧΙ. αἀντω (ἄς) 
109) 75. κα 30, .8, 130, 131) 133. (οπιρὶ. ΑΙεχ. ΤΠ ρί, δῖαν. Οὔτος. 

πες (υδ)είτως ἴῃ Ἰοξείοπε πιλγρὶ πα! ῥεπηδς τοδηυδ, 120. νόμος] 
φνία ἰεκ Αταῦ. 1. ἃ. ἀκα ὦ ἀκε Αττῃ. τ. αἰϊΐφυς. στη. Ἐὰά, ἔςαι) 
ἐςω ΧΙ. ϑίδν. ὑμ᾿»] ἐν ὑμῖν ΑἸά. Ατπτη. τ. α ΔιὩὉ. ᾿. 2. 

τῷ} α καὶ Οδογζ. Ασηι. ᾿. αἰϊϊψυς. Απππ. Ἐά. 
Οορῖ.  8(δν. Μοίᾳ. 

ΧΥ. 6] ἐν ἡ Ογτ. ΑἹ. ἢν, μαγῖε ρυΐπια, 163, δὰ υἱ αι, Ὀἷς αἱϊϑὶ. 
ἐςαϑη} ἔρη Ογτ. ΑἹ. νἱϊ, ρατῖες αυαιῖα, 241, (οὐ υἱ Ναῖ. 15 810]. 

ἐχάλυψ.} εἰ ργαυηταης δ᾽αν. Οἴτοσ. Οεοτς. ἡ νιφ.} α ἡ Αἵ- 
τηξηὶ (οὐα. αἱϊφυϊ!. Αττι. Εά. τὸν οἶκ.] καὶ τὸν οἱἰκ. ΧΙ, 32, 44, 
(4, 64, 74γ 745 76. 84) τοό, 134. ΑΙά. δ᾽λν. Ατπι. 1. δ ΐσυς. Αττη. 

Ἑα. καὶ τὸ ἱσπ.) μά 4 νοὔρετα δίἰαν. σχηνῆς} γῆς 111. 
σχηνῆς ἴῃ ΠΠλγδῶ, πιΐμοσς ΑἸοχ. πυρὸς] ᾿ς, Ὡοη ροίϊ πρωΐ, ρίεης 
ἀμηρυϊι ΑἹ, πρωΐ} τὸ τρ. 118. 

ΧΥΙ. Οὗτ.} “.,μἴε Αἴαῦ. 1. 2. 3. 

" 
και 

τῆς γῆς} Ἢ φοῆν με 

ἐγίνετο) ἐγένετο τό, 7}, 

δ ἢ: ᾿ 

' Πῖ) 

Ὡς 

2», ΓΝ ἴ 

, 4 

4)». “τ: 

’ὔὕ 

Ων ΡΨ, 
’ 

ΜΝ , “' 

᾿-- 



Α 

ΑΡΙΘΜ)Ο 1. 
ΚΕΦ. ΙΧ, 

ὶ ἡνίχα ἀνέξη ἢ νεφέλη ἀπὸ τὴ ἢ } χΣ ταῦτα ἀπὴ ἱ υἱοὶ ̓Ισραήλ" χαὶ ἐν τῷ Καὶ ἡνίχα ἀγέξη ἡ νεφέλη ἀπὸ τὴς σχηνῆς, χαὶ μετὰ ταῦτα ἀπῆραν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραή ἐν τῷ 17. 

τύπῳ ὃ ἂν ἔςη ἡ νεφέλη, ἐχεῖ “παρενέξαλον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραῆλ. Διὰ προστάγματος Κυρίου σα-- ι8. 
ρεμξαλοῦσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ διὰ προστάγματος Κυρίου ἀπαρδσι' πάσας τὰς ἡμέρας ἐν αἷς 
σχιάζει ἡ νεφέλη ἐπὶ τῆς σχηγῆς παρεμδαλδσιν οἱ υἱοὶ ἸΙσραήῆλ. Καὶ ὅταν ἐφέλχηται ἡ νεφέλη 

ἐπὶ τῆς σχηνῆς ἡμέρας πλείους, χαὶ φυλάξονται οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν φυλακὴν τῇ Θεβ, καὶ οὐ μὴ 

ἐξάρωσι. Καὶ ἕςαι ὅταν σκεπάζη ἡ νεφέλη ἡμέρας ἀριϑμῷ ἐπὶ τῆς σχηνῆς, διὰ φωνῆς Κυρίου 

παρεμξαλοῦσι, χαὶ διὰ προστάγματος Κυρίου ἀπαρᾶσι. Καὶ ἔςαι ὅταν γένηται ἡ γεφέλη ἀφ᾽ 
ἑσπέρας ἕως πρωὶ,) καὶ ἀγαξῃ ἡ γεφέλη τὸ πρωΐ; χαὶ ἀπαροῦσιν ἡμέρας ἢ γυχτός. Μηνὸς ἡμέρας 

πλεοναζούσης τῆς νεφέλης σχιαζόσης ἐπ᾿ αὐτῆς, παρεμδαλξσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ οὐ μὴ ἀπά- 

ρωσιν. Ὅτι διὰ προστάγματος Κυρία ἀἄπαρδσι" τὴν φυλακὴν Κυρίᾳ ἐφυλάξαντο διὰ προστάγ-- 

ματος Κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῇ. 

ἮΝ 
ἐχα- 

καὶ εἶδ.} 

111. Οορρρὶ. ει. Νις. ἢ νεφ.] εὶ πωδε Αταὺ. 1. ἃ. 

λυπῆ.} ἐκάλυψεν (αι. Νίς. αὐτὴν] α Αἰ. 1. 2. 
α καὶ Ογς. ΑἹ. ἵν, 384, ἰεὰ καὶ μαδεῖ δὶς αἰ. 

ΧΝΠ. Καὶ τ" --ἀπῃρ.} α ἰπ τοχῖῃ μαο εἴ 485 115 ἰητοιαοεηΐ, 
{εὰ μαρεῖ εχ ρᾶγῖε τηᾶγρο ργἠπιᾶ πιᾶπυ, Ατπ). 1. καὶ ἡνίκα] ἐμπι 
τνετο ϑῖαν. Οὗτος. α καὶ Θδοῦζ. α καὶ ἰῃ πᾶσ. Αγ. 1. ἀνέδη)] 
ανεξαινεν 44) -4., 745) 785 765 84. τού, 134. (αἵ, Νὶς. ὥς πιδλῖσὸ Χ. 
σχηνῆς}) ἐπε ἴὰ πιᾶτσὶπε Αττη. τ. καὶ μετὰ ταῦτα] καὶ 73. 
α χαὶ ΧΙ;᾿, τού. συγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ῥσίπια, 163. Ασγδῦ. 3. δαν. Οὔτος. 
Αὐηηθοὶ Οοάά. ςοπηρίιτεβ. Απτῃ. Εὰς . καὶ ἴῃ πιᾶῦρ. Αὐπι. 1- 
ἀπῇραν) αἀπηρον ΧΙ, τό, 18, 28, 29, 30, 445) 525) 5.4» 56, ς7, ς8, ς0, 
ὅ4, 74.) 7». 76, 77, 82, 84, ὃς, 131) 134. ΑΙεχ. (αι. Νὶς. οἱ 1] 
υπςὶς ἱποϊυάϊῖ, Τυρρὶςεῖ, {τ}. δὸ Ἑάϊτογε, (δῖ. Νὶς. καὶ ἐν) α καὶ 

δίδν. Οὗἶτοζ. τῷ τόπῳ] α τῷ Ατἴπι. 1. δἱϊΐᾳιιε. Ατπ}. 4. 8] 
ἐπ φκο ἴσο Αττη. 1. δ ΐχυς. Ασπ. Εά. ἂν ἔξη] ἀνεςὴ 1321. ἀνεξη 

3. ἐᾶν ἐξὴ ζ9, 84. ἂν ἐξαϑὴη τὸ, τοϑ, 118. ἐκεὶ } δὶ εἶα 
Ὁ εοτς. παρενέξαλον] πταρενεθαλλον Χ, τς. 54, τό, ςγ, ς8, ς6, 
64, 74. γ6, 84. 134. Αἰεχ. 1ἡρῖ, Αὐρ. τυχρενεξαλοσὰν 129. ΟΟπρὶ. 

οἱ υἱοὶ 25] α οἱ 5. Ἰσρ. υ]:.} ποη ἀϊπίπρις ἰς Αταθ. 3. Ἶσρ. 
0 .---Ἴ σρ. 19 ἴπ σοτη. 18] α ροϊτγεπη. εἴ χυα: ᾿ἰ5 Ἰηϊειασεπε ἐς. 
ΧΙ. Διὰ 15] εἰ μὲν Ασδῦ. 1. 2. Κυρ. τ"--  Κυρ. 25] 

α Ῥοϊεεμη. εἴ 488 118 Ιηϊεγδοεηΐ ζ2, 7ς. ΑΓ. 3. κ ἐδύεπι Ουγ. 

ΑΙ. ἵν, 284, [εὰ Ὀϊ5 4101 παδεῖ, Κυρίου 151] Κυριου η ΧΙ. τα- 

ρεμᾷ. οἱ υἱοὶ Ἴσρ.] α 71. ταρεμξ.--απαρδσι}) αὶ Βα εἴ 48 1ἰξ 
ἐπιειασςηϊ ξ9. οἱ υἱοὶ 19] οἱ υποῖβ ἱποϊυάϊε, ΠΙΡΡΙεῖ. 10}}. Ὧὸὸ Ἐαΐ- 

ἴοτε, (αἵ. Ν)ς. ογίπδς Μὴ Αταῦ. 1, 2. Κυρίου 2.1 ἐλιίκε Αταῦ. 
1.2. ἄπαρβᾷσι) δῖος ποπ ἀϊπίπρυμης Οοπιρὶ. ΑἸ4. Αταθ. 3. εχ- 
Ρηπιιηῖ ἄπῃραν Ἄττῃ. ᾿. δἰϊΐφιιθ πῃ. Ἐὰ. εἰ ποη ῥγομουεα (Π0) 

Αταῦ. 3. ροίϊ δῆς νοςετὰ κῃ ροπυηῖ (ᾳυοά ἰΔγηθη εγαῖΐ ροπεη πὶ 
«ἡ 4. οἱ υἱοὶ Ἴσρ.) Ατϑῦ. 1. 2. σκιάζει} εχρτϊπηῖς σκιώσει νεῖ 
σκιάζει ΑτΔΌ. 3. ἐπὶ τῆς σκ.---ἰπὶ τῆς σχ. 'π σογη. 10] α ΡΟ γε Πηᾶ 

εἴ αυα: ΠΙ5 ἰε]άσδης 71. ἐπὶ τ. σκ.] κα 8 ξς. Ἔ του μαρτυριου 

ΧΙ, 129. -ἰ δια προσταγμᾶτος Κυριου ς4, )ς. παριμξαλξσ. 25] 
ἐαβνα ἦοεεμι δῖαν. Οἷἶγορ. α οὐπὶ 44. Αγ. 3. οἱ υἱοὶ Ἰσρ. υἱτ.] 
“" Ρῥγαπητης ΑἸεχ, -Ἑ καὶ δια τροσταγματος Κυριου ἀπαρουσιν 
πασας τας ἡμέρας εν αις σκιάζει (ῆς, εἴ (εφιεπτία ἀεϊηάς Τςπρηῇει 

χυοφυς 1ἸὈτατῖι 5, αἱ (ΑἸτιιηγ αἰτυπι ἔεο ες δῷ ἡ νεφέλη ἰπ ἢος σοπ}- 

τλαῖς Δλὰ ἡ νεφέλη 'π οοπι. 19) )ς. Ἐεῖγο ἐδγδαῖαγ οσυ}ι5 1 1Ὀγατὴϊ ΔὉ 

οἱ υἱοὶ Ἰσρ. υἱκ, δὰ οἱ υἱοὶ Ἴσρ. ι΄. Ηἰΐς εἴξο εἱξ μυ)υς δὐάϊταπηεηῖῖ 
ἴοῃς. 

ΧΙΧ. Καὶ ὅταν ἐφέλκ.] καὶ οταν αφελκ. 8.2. καὶ ὁπότε ἐχρονιζεν 
ΤΏΔΤΡΟ 108. κα ἴξς (νιάε δά ἤπμεπι 18 ςοπηπιδῖ5) 7. ἐπὶ τῆς 

σκ.} α τό, 28, 30, 329 ς2, 57) 77, 130. Οαῖ, Νίς. κα ἴῃ ἴσχει, {εἀ 
μαθεῖ πιᾶῦροὸ ἐξουπάδ πηᾶηι, 1531. καὶ φυλάξ.}) κα καὶ Ατεῦ. 3. 
Θε:] Κυρίε Οοπιρὶ. Οορέ. δ[αν. Μοίᾳ. Αγαρ. 3. Θεοτρ. Αστι. 1. 
αἰΐϊαυς. Ατηγ. Ἑὰ. ἐξαρωσι] ἐξαρουσι 529, ς4γ) 58, 59, 75» 129. 
Οοπυρί. “γομιουεόππε Αὐρ. ἐξαρωσι---ἀπαρᾶσι τἀ ἤῃ. 20, ςοπι- 
τυδῖϊ5 } . Ῥοΐξγεπη. εἴ 4128 ᾿ἰ5 ᾿Ἰητεγδοςηξ 19, 108, 118. 

ΧΧ. σκεπαζη)} σκεπάση 11, Χ, ΧΙΎ2 τς, τό, 18, 30, 32, 44) ς4, 

ξξ,), 57, 8, 50) 64, 73, 74, γύ, 84) ὃς, τού, 128, 129, 131) 134. 
Αἰεχ. Αὐρ. σκέπασει 7:7) 82. γένηται (οπρρὶ. ἡμ. ἀριϑμῷ} 
"μ. αριϑμων ςό. »νικέα:ς “ϊε (ορῖ. διὼ φων. Κυρ.} α διὰ φων. 

ξ2. κ Οπηηΐδ Αταῦ. 1. 2. Κυρ. τ᾿ -Κυρ. 45] αὶ αἰκεσωῖγ. δὲ 4υ88 
ἐϊς ἱπιετίαοεηι 4. πιαρεμδ.} εφῆγα ἴοοεπὶ 51ν. Οἷἶντος. προσ- 
τάγμ.} φωνῆς )ς. ΑΓΔΌ. 1. 2. ὥπαρδσι)} ἐξαρουσι Χ, 1τς, τό, 
48, 29), 30, 32, 55») 579 73» 77. 131. Αἰά. Αἴεχ. 1ἰρί. Ο(αῖ. Νὶς. 

ὥς ἰη ἴοχίυ, {εὰ παρονσι τηᾶγρο, 8 ς, εἴ ὈΥϊπηὰ τηᾶπῃ 130. ροίξ ἔβης 

νοσεπὶ παῦε ἥφηυπι βμαΐο, {οὰ ἠυ! πὶ Ἡεχαρίατε ἧρπυηι ρέσςξαϊέ, 
Ἀγαδῦ. :. 

ΧΧΙ. Καὶ ἔξαι] εν ἀμί ὅ[αν. Οὔτορ. κα ἔραι Ατϑῦ. 1: 

ὅταν] Αἰ Ατὰρ. 3. ἑσπ.} ἐσπερε Χ, 28, ςγ. 1ἰρί. εἰ ἢς ἱπ τεχῖυ, 
[δὰ τρᾶγροὸ υἱ Καῖ. 8ς. εἴ ἧς ἴῃ ἴεχῖι, {εὰ ας πηᾶγσο ῥγἰπιᾶ πιδιι, 130. 

ἐσπερου, ἵεὰ ἔχπρεῦ κ εξ ας {ιρταίοτρε. 1]. απὸ ἐσπ. 73, 1τοϑ. 

ὥρωϊ τ΄ ---τ--ῶρωΐ 24], ροϊιξην. εἰ 4υα μὶ5 ἱπιειαςέης ΨΙΪ, 84. 
ἈτδΌ. ΄. πρωΐ 15} τὸ πρ. 82. τὸ τρ. ἴᾶπὶ ἴῃ ἴοχῖ υδπὶ ἰή 
ταῦ, ΤΙ. τρωΐὰς ΧΙ. ἀναξῃ] ἀνεδη Χ, τό, δ᾽, 719) 77ν 131. 

Ατη. 1. ἰχυό. Ατπι. Εά. αν ργαιηϊτιης Χ, 199 Δ4) τοϑ, 118. 
1ιἰρῆ, ἐὰν τηᾶγρο 8 ς, εἴ ΡΕΠΊΔ τηᾶπι! 130. ἂν ῥγϑιηϊαις )ς. χας 

ὡπαροῦσ.] εἰ Λ αὐεεμεγ!! ππόξε ργομουεδμπ! (ἢ) ϑῖαν. Μοΐᾳ. κα χαὶ 

σεογρ. Ασπι. 1. δἰϊίᾳιις. Αγπι. Ἑά. ρίεπε ἀππηριυ μἰς Αἶεχ, ἥἡμι 
ἢ νυκτ.] κα ἢ 44,74, 76, τού, 134. νείῥενε ἀπὲ πᾶμε Αττα. τ. αἰτχιό. 
Απῃ. Εά. “Ἐ χαὶ ἀναδη ἢ νεφελὴ ἀπάρουσιν 1], Χ, 29, ς ς, (8, 64, 
130, 131. ΑΙοχ. 1 ἰρῖ, Ογν. ΑἹ. 1, ῬΡάτῖε ρείπια, 162. -Ἐ εδάξη), ηἴ 
υοά ἂν αναδη μᾶδεαῖ, γ6. -[- εδάεπι πἰἢ φυοΐ Βαρεδὲ καὶ ἀπαρου- 
διν, 73. ϑδαν. Οὗτος. - καὶ ἐὰν ἀναξη ἡ νεφελὴ απαρόυσιν τς τό, 

18, 30, 32, 44) 52) 54) 495) 74) 78» 77» 83» 85, τού, 128, 134. Αἰά, 
(αῖ. Νῖς. Αὐρ. Αταῦ. 3. “Ἐ εἰ φηάπαο αἰζεπάεγὶ! παδεε ΑΥΔΌ. 1. 2. 

Ἔ τ, κοηὶ αὐτεμάεγὶ! πεόσε πόσα ῥγοπιουεπὶ ((Ἰ0) Αἰτῃ. 1. δ]}14ς. Αγηι, 

ἘΔ. ποδΐῳ δῷς ακπὶ ὅϊε (ῃς) Αταῦ. τ. 2. 

ΧΧΙ Ὕοῖιπι ςοπηἃ} αὶ 19, 1σβ, 118. μηνὸς} ἡ ἡμερας 
Ῥγατηϊτυπὶ ς8. δῖαν. Οὗἶτγόζ. ἡμέρας ργαπιτυης 11, ας, τό, 18, 

939, 30, 32) 44, 52, ςς) ς8, 9, 64, 73, 76, 77, 83, ὃς, τού, 128, 130, 
131) 134. ΑΙά. Αἰεχ. ρ΄, (γαῖ, Νὶς. Ογτε. ΑἹ. 1, ρατῖς ῥυιηλ, 61. 
Ἀπ. Αγ. 1. 2.3. ἡ μῆνος Ὗ7Ι], Χ, τς, τό, 29, 32, ζ2, ςζ,) τύ, 

57, 58, ζο; 64) 735 7750 83, 8ς) 128. (οπιρί. ΑἸΙά. Αἰεχ. 1ἡρί, 

(δι. Νίο. Ογγ. ΑΪ.1. 5. Αὐρ. διαν. Ατγαθ. 3. ρίεης ἢἰς ἀϊπίηρσυί 
ΑἸοχ. μην. ἡμ.} α (εχ ὁμοιοτελευτῷ) 44, 76, τοῦ, α μηνὸς Αταῦ. 

ἵν ἃ; ἡμέρας] ἢ μ. ς8. δῖαν. Οἰἶζγοσ. Νὰ εὐ ἐΐες (ῆς, [δὰ ἡυ]- 

ἰυπὶ ἤρηυπι ἤηα]ο ἐεαυϊυγ) Αταῦ. 1. 2. τὐλεοναζ. τ. γέφ. σκιαφ. 

ἐπ᾿ αὐτ.} εἰ 4) οὐποιόνανίε πμδες ἰϊεε πιμίας Ἀταῦ. ἃ; πλεοναζ.] 
εἰ ργυνῖσαιης Αταῦ. 1. 2. τῆς νεφ.] , 111. πμιαδεῖ 'π οπαγαᾶ,. 

ταϊποῖς ΑἸεχ. -Ἐ ἐπι τῆς σκηνης ς8. -Ἐ ςοδάεπὶ ἰῃ ομάγαξξ, πγΐπογα 

(δ κχκ ΑΙεχ. -Ἐ ελήάεη ἕ Χὰ Αταδ. 1. 2. τῆς νεῷ. σκιαζ.} 

λ 73. κα δδάεπι ἴῃ ἴεχῖυ, ἐεά δεῖ πιᾶγρο, ΝῚ]. σκιαξ.} α ΠῚ, 
διαθεῖ ἴη σπαγαέξ, πιίπογε ΑἸεχ, καὶ σκιαζ. 44). 5... 74», 75) 76, τού, 
124. ΑΥΙΔΌ. 1. 2. αὐτῆς} αὐτὴν 44. ταρεμξαλδσ.} τσαρεμ.- 
δαάλωσιν Αἴεκ. ϑϊαν. Οἶτοςν. οἱ υἱοὶ Ἴσρ.} κα οἱ )ς. λοπιηΐα 131. 
αὶ ΟπΊπἷΔ οὐχ 144. τό, ς2, 57. (αἴ. Νίο. καὶ οὐ μὴ ἄπαρ.] α ἰπ 
τεχῖυ, (εὰ μαδοῖ πιᾶγρὸ {δουϊα τηδηι], 131. ἀπαάρωσι] απαρουσι 
28, 30, 54) ξζ,» 58, 59, 755) 85. ΟΟπΊρὶ. Οντγ, ΑἹ. 1. ᾿ς. Αὐρ. ξφνομιο-: 
νελὶ Αττῃ. τ, αἰ ΐαυε. Απῃ. Ἐά. -Ἐ καὶ ἐν τω ἀνωχϑηναι αὐτὴν εζηραν 
58. -Ἐ ελάεπι, πἰῇ αιοά α χαὶ τς, 64, 83. ΑἸά. δίαν. Μοίᾳ. - δ 

Ἂς ἴῃ οβαγαέξ, πιπογε καὶ ἐν τῷ ἀναχϑῆναι αὐτὴν ἀπῆραν ΑἸεχ. 
Ἔ (Ὁ κα εδάεπι, πὶ φυοά ἀπαχϑηναι ἐχρτιπιδηῖ, Αγαῦ. 1. 2. 

ΧΧΠΙ. Ὅτι--ἀπαροῦσι] α ΥἹΙ, 28, ὃς. κα ὅτι Αρ.3. Κυ- 

οἴου 15] - τυαρεμδαλουσι καὶ δια τπροσταγμᾶτος Κυριον τς.) ς8, 64, 
82. Αἰά, 51αν. Μοίᾳ. -Ἐ ελάσπι ἰη οπαγαέξ, πῆποτε Αἰσχ. ὡπα- 
ρ8 σι] ἐξαρουσι 83. ΑἸΙά. μιόῥῥωπε εἰ ργοπιονεμέ ΑΥδΌ. 1. ἃ. τὴν 
φυλ.} ἰκγέσι Αταῦ. τ. 2. εἰ Ὀγδοηντιιπς ΑΥᾺΡ. 1. 2. 3. Κυρίου 
ἰφυλ.} Κύριον (0) ην ἐφυλ. 44. ἐφυλάξαντο] εφυλαξατο ς7. 
ἐφυλαξεν 28. εἐφυλαξαν ΝΙ], τς, τό, 18, 29; 32) 525 ξζ) ςός ς8, 9, 
όᾳ, 73. 77. 8ς, τοϑ, 128. (οπιρ!. ΑἸά. ΑΙεχ. 1ὐρῦ, (δι. Νῖς. 

εὠβοίμη! ΑΥδῦ. 2. διὰ προστ. Κυρ. ἐν χ. Μ.} ἐν χ; Μ. δια πρ. 
Κυρ. 44. χειρὶ] πιαπίδως Οορῖ, 

0. 

20. 

21. 

22ι 

22. 



Ἂ. Το ΘΜΟΟΊΊ. 

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πσρὸς Μίωνσῆν, λέγων, Ποίησον σοαυτῷ δύο σάλτιγίας ἀργυρᾶς" ἐλατὰς 
ποιήσεις αὐτάς" χαὶ ἔσονταί σοι ἀναχαλεῖν τὴν συναγωγὴν, χαὶ ἐξαιρεῖν τὰς παρεμξολάς. Καὶ 
σαλπιεῖς ὄν αὐταῖς, χαὶ συναχϑήσεται πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπὶ τὴν νύραν τῆς σχηνῆς τῷ 

μαρτυρία. 

Ἰσραήλ. 

Ἐν δὲ ἐν μίᾳ σαλπίσωσι, προσελεύσονται «τρὸς σὲ (πάντες) οἱ ἄρχοντες ἀρχηγοὶ 
Καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν, χαὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμξολαὶ αἱ παρεμξάλλεσαι ἀνατολάς. 

Καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν δευτέραν, χαὶ ἐξαρδσιν αἱ “σαρεμξολαὶ αἱ παρεμξάλλεσαι Λίξα: καὶ 
σαλπιεῖτε σημασίαν τρίτην, χαὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμβολαὶ αἱ μα δ αν, παρὰ ϑάλασσαν' 
χαὶ σαλπιεῖτε σημασίαν τετάρτην, χαὶ ἐξαρᾶσιν αἱ παρεμβολαὶ ὁ αἱ παρεμδάλλουσαι πρὸς Βοῤ-- 

ῥᾶν:" σημασίᾳ σ σαλτιᾶσιν ἐν τῇ ἐξάρσει͵ αὐτῶν. Καὶ ὅταν συναγάγητε τὴν συναγωγὴν, σαλπι- 
εἶτα; χαὶ οὐ σημασίᾳ. Καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Λαρῶν οἱ ἱερεῖς σαλσιδσιν ταῖς σάλπιγξι, » χαὶ ἕςαι ὑμῖν γό-- 

μέμον αἰώνιον εἰς τᾶς γεγεᾶς ὑμῶν. ᾿Εν ἂὲ ἐξέλθητε εἰς πσόλεμον ἐν τῇ γῆ ὑμῶν πρὸς τοὺς 
ὑπεναντίους τὸς ἀνϑεςηχότας ὑμῖν, χαὶ σημανεῖτε ταῖς σάλα ι. χαὶ ἀναμνησϑήσεσϑε ὅγαγτι 

Κυρίου, χαὶ διασωϑήσεσθε ἀπὸ τὼν ἐχϑρῶν ὑμῶν. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς εὐφροσύνης ὑμῶν, 

χαὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν, χαὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις ὑμῶν, σαλπιεῖτε ταῖς σάλπιγξιν ἐπὶ τοῖς ὁλο- 

Ἰ. Καὶ] δοόῖ ρεσπιιθς Απιδτ. {ωργαίοτρίυπι μαδεῖ Αππη. τ. 

α Απαοηὶ Οοὐά, τε ηυ!. Ατὐτν. Ἐπ. πρ. Μωυσ.) Μίυ" Οεοτς. 
ἐπα Αἴοε Αττα. τ. δῇϊυς. Απῃ. Εά. λέγων) εἰ «εν Απὸ. τ 
αἰὔθηυς. Ατπι. Εά. 

11. Προιησον) ποιησεις 824. - τ Αππη. 1. αἱϊΐίΐᾳφυς. Ατπι. Εἰ. 
σιαντῷ) αὐτας 84. δι.) , Ομσγί. ἱ, 626. ὥργνυρας" ἑλωτας] 

ἱλατας αργ. 1], ΧΙ, τ9, 44. 54» 71» 74. 7... 76, 8. τού, τοβ, ιτ8, 
120, 134. (οπιρί. Απιῦσ. (ορί. δος. Απη. τ. αἰΐφυς. Αἰτῃ. Εα. 

ὃς (γε. ΑΙ. ἱ, μᾶτῖς ρμείπιᾶ, τός. νἱ, ραγῖς ρεϊπιᾶ, 2 ς 7. ἰοὰ Ὁ15 Δὲ υτ 
γει. ποιύσως αὐτ.}) ποιησὸν αὐτ. 84. α Οεοῖς. σοι} α 9, 

55. ὡἰνακαλ.) τ καὶ ὑπεξιλθεν Ογε. ΑἹ. νὶ, ματῖς ρεΐπια, 6, (κά 
οἰνακαλεῖν ᾿δευπιὶ μαρεῖ [10]. 

111. φσαλπιι;ς} σαλπισες 1τι8. ΑἸ. σαλπηιν 20. σαλπιουσιν 
ΧΙ. Ατπι. 1. δἰΐφιε Αππῃ. Εά. εἰσηρσ, δἷαν. Οἶτος. συναχ- 
ϑσιτ.) συναχϑησοντ. ΧΙ, τό, 28, ς2, ς7, 58, 7, 8, 1τοϑ, 118, 
110, 131. ἜἜ προς σε ΧΙ, 18, ς8, 128. ΑΙ4. δῖλν. Μοίᾳ. ἡ «πάεπὶ 
(Ὁ κς Αἴ. 1. 2. Ἔ ελάξι ἰῃ ςπλγαθ.. πιίθοσς αἰ Ἀ ΑἸεχ. ἡ 
σιναγ.) “γα Ατηῦχ. ἐπὶ} εἰς ᾽ς. τὴν “υρ.] τας ϑυρας 

18, 

Ιν, Ἐὰν δὲ) , δὲ ϑιλν. Οἴτος. Οεοτσ. τ β' Αππ. τ. αἱ ίηδβε. 
Ἀπι. Ἑάὰ. ἐν) α Ατπι. τ᾿. δίς. Αππτ. Ἐκ. μί} -Ἐ σαλ- 
«ιγ, τ8, 83, 128. ΑΙά, Απιδτ. δίαν. Μοίῃ. σαλπίσωσι) σαλ- 

σιωφσιν 1. εεείπετ: ΑἸηθτ. προσιλιΐσ.) χῶρ προσιλευσ. ΧΙ, 
ἐλεύσονται Ογτ. ΑἹ. 1, ραπῖς μείιτι, ᾿ιός. παντες οἱ ἄρχωντ.} α 7. 
α σαάντις ς8. Ατοῦ. 3. Αγ. 1. δ φυς. Απη. ΕἘά. -Ἐ λἔέοσωνε (ορὰ 
Δεν. 4. ἀφχηγο}}  χιλιαδὼν ς8. αιλιαρχοι ΧΙ, τς, τό, 28, 

10, 32, 48, (ς, (7, 73» 77. 82, ὃς. (εἴ. Νὶς. δίαν. Οἰἶγοζ. ἄς ἰπ 

ἴεχῖι, εὰ ἀρχῆγοι πρῖρο ργπι|δ πιαπυ, 130. χιλίαρχοι τηᾶζο Χ, 

ειϑ. 1{ἰΡ. οι οἱ ἷῃ ἰεχῖυ, («ὦ αρχηγοι ΠΊΆΓΣΟ, 131. κχὴ 
χιλίαρχοι όᾳ, 84. ΑἸ. δίδλν. Μοίῳ. ω ργατηίσυπς Απιδε. Αὐτῃ. 1. 
ΑἸ φυς. Απτη. ΕΔ. ἈΦ ἀκῆενε: βίλογν κα Ἀταὺ. 1.2. ἡ ορῖ, Ατῦ. 3. 

Νν. Καὶ σαλπ.--καὶ σαλκ. 19 ἴῃ ςσπι. 6] α ἀκεγιγα εἴ υας ἰἰς 
ἰωιοήδοεπι 16. καὶ 19) “ὦ ((ς) Ατῦ. :.2. σαλπιῖτε) σαλ- 
πιωται ης. σαλπιμ 44, τἸοό. εἰσηχα!, ΑτδΌ. 1. 2. δίαν. Οἴτζοζξ. 
φσιμασίαν) -ἰ- δεντεραν (ἢς) ςς. - φτίπαπ Αὐιδτ. ἐκ βγπβοαιο- 
πεῖ ϑίλν, αἱ σαριμβδαάλλονσ.) αἱ παρεμξαλουσ. 18. ε᾽ “φη - 
᾿ ΑΠπιῦτ. ὥνωτ.) κατα ἀνατ΄ 10, 32, 44, 54.) 74.) 7ς» 76, 
84, τού, τοϑ, 134. ( σεηρὶ. δίαν. Οἴτοξ. Οεοῖξ. Απῃ. 1. αἰϊίᾳυο. 
Αι. Εὰ. προς ανατ. ς2. ΑἸὮΤ. 

ΝΙ. Καὶ 15] «εἰκας Αταῦ. τ. Δ. σαλπιεῖτε 13] σαλπιειται 

οζ. εἰασπραιὶ: 8Κ᾽δν. Οἷδος. σημασ. 15} ἐπ βγα βεαιίοπενε δῖαν. 

διυτέρ.] ἀττὶςυΐυπι ρεαεπιίϊσυπε Απτ. τ. δϑίφυς. Απο. ἘΔ. αἱ πα- 
φεμδαλλ.} εἰ εραβενμοίνν Απηθῦ. Λίφα) προς Λιδα 44) 74, γό, 
84; τού, 134. κατα Λιδα 38, (49 7, 7). Οοπιρὶ. Νοτον Ν]], 

ἃς, 18, 19, 18, 19, 30) ςς» 9, 64) 73, 83, ὃς, τοϑ, 128, 130. ΑΙΜ, 
ΑΙεχ. ὥς πᾶγρὸ 118. ἤς, φὰ Λιδα πιασζο, Χ. 1ρ΄. προς Νότον 
16, ςἅ, ς7, 111. Ολ. Νις. σεος. πῃ. 1. δΐᾳιθ πῃ. ΕΒ. ὁ 
οι. δ5.δν. καὶ σαλτ. 23) καὶ σαλπιειται )ς. αἰεί πς εἰαακ εὶς 

Ἀγ. 2. εἰ εἰσπραμ, δῖΆῖαν. Οἰἶζος. σημασ. 2] ἰκ Λεπίβοσείφο 
“06, ϑἷῶν. ἐξαρασ. 23} 2ιοκεφυεαπέ Οεοσζ. παρὰ 3.χλ.) κοΐα 

ϑαλ. ς4, 73, 74. 108. ἧς παρὸ Χ, ως ϑαλ. τύ, 32) ζ2) (7, 131. 

Οες. Νίο. φρος ϑαλ. 30, 4... 77, 8ς, τού, 120, Οοο. Ασππ, 1. 

α[1141ι6. Απῃ. Ἑά. α 5αρὼ ζ9. Αἴεχ. “4 Βωεαμ ἰῃ υδο ἰ. (ε “(4 
"αἴ ἴῃ αἰϊο, Απιὶχ. καὶ σαλπ. 35] και σαλπιιται )ς. ἀἐείπιίρ 

εἰαηγει!; Αταῦ. 1. 4. σημασ. 3} ἐπ βγπίβεαρέδοπον δίαν. αἱ 

πχρίμξαλλ. πρ. Βοῤῥ.] α αἱ )ς. α οπιηὶλ Αταῦ. 1. 2. “πρὸς Β.] 

κατὰ Β. (8. κα πρὸς ΝΙ], τς, 18, 19, ς ὁ» ς6, ςο, ύφν 71, 723ν 1οβ, 

118, 128. ΑἸεχ. 1Ἰρύ, « Βονεα ϑίδᾶν. σημασίλ} σημαᾶσιᾶν 20, 
ςςγ) 9, 71, 118, (οιιρὶ. Ααιοτ. Αγαῦ. τ. 2., χατὰ συμασιας ςΒ. 
εἰ ὑγατακῦς δος. ἢ σείειν δῖαν. Οἰἶγογ. οἰίπαίς ροδάνςε ὅς. (ἢς) 

ἈΑγαῦ. ᾿. 2. σαλπιοῦσιν) σημανουσιν 109, 108, 118. σαλπιεῖτε 

Ὑπεοσογεῖ. ἰπ (δι. Νίς. δά 1. Ατῦ. σ. 2. εἰαεχαμ δῖαν. Οἴἶτος. 

τος. Αγ 1. διίφυς. Απο. 4. ἰν τῇ] ἐπὶ τὴ 18, 158. Α]ά. 
ΝΙ1. Καὶ ὅταν) ἔππα πίε ϑίλν. Οἴτος. συναγάγητε) συνα- 

γαγετε ζ9. εραρτεχζαλἠὲρ ΑΤΩΡΓ. σαλπιεῖτε) σαλπιεται 75. 
"μα εαϑδε Απνῦτ. εἰαηφαι διᾶν. Οὐἶτοξζ. εἰ ρεβεπηῖτυηῖ Απη. 1. 
αἰ ΐφυς. Απη. Ἐά. καὶ οὐ) , καὶ ϑίδν. σημασ.}) βρηΐβεα. 
φασιν Απλυσ. ἐπ Δεν βεσείοαει Αὐρ, 8Κιαν. Δῖοίᾳ.Ό “ νο,εῶ!οαϊς, 
Ἀπ. ᾿. Δ. 

ΝΠ]. Καὶ 15] μά 83ἐν. Οἴτοςσ. οἱ υἱοὶ] κα οἱ )ς. 
οἱ ἐρ.} Ααρων καὶ οι μρ. ἤρατο ποὺ γεϊϊθο τό. Ἰσραηλ οι με. 71. 
σαλπιουσι) εἰαπρακι ὅ5ἰλν. Οἴἶτος. Οεοτς. ταῖς σαλπ.}) ἐν ταῖς 

σαλπ. ΧΙ, το.» 32) 44, 54. 6 745) 75» 84, τού, τοϑ, 118, 114. ΑΙά, 
ἐν ρεααγπίς ἴω οἰλγλῶι. πυίθοες ΑἸεχ. ἡνόσ Αττῇ. 1. δΐᾳφυς. Ασπῃ. Εά, 
α ταῖς ϑίλν. Οὗτος. Θεοῖς. ἔγαι} ἔσονται τοῦγρο ῥυτὰ πιληὰ 
130. 98ο δῖαν.  νόμιμ. αἱών.Ἶ ἰεχ “ἰεγπα (ορι. 

ΙΧ. ᾿Ἐὰν δὶ} α δὲ Ὑπεοάοεεῖ. 'ῃ (αι. Νίς. φὰ 1, δῖλν. Οἴτοχ. 
σε «“ Α͂ Απη. :. εἴἰδαις. Αὐτῃ. Ἐκ. ἐξέλϑητε) εἰσελϑητε 

16, 28, 30, ς7, 77. 8ς, 130, 131. Οδῖ. Νίς. ἐξίλϑης Ογτ. ΑἹ. νὶ, 

Ῥασῖε ρεΐπηδ, ᾿οϑ, (εαὰ αἰἱδὶ υς ΚΝ ὶ. ἐν τῇ γὙη] ἰπ “σγαα Αὐλδε. 
τὸς αἀνϑὲς. ὑμῖν) κα τους ανϑ. υμ. τοό. τ. ανϑ. ὑμων )ς. «ἡ 
γοβειε; υοό᾽ ΑΤᾺΒ. 3. α Οεογς. καὶ σημ.} χαὶ Απηῦτ, 
φημανεῖτε) σημανειται 73. 134. σημαᾶνητε 20. ἢἤς ΟΥγτ. Αἱ. νὶ, 

Ρατῖε ῥεΐπιβ, 1οϑ, 144, 2ς8; ξὰ σημαίνητε νἱ, ρατῖς μείπιδ, 190. 
σαλπιεῖτε 111, ΧΙΎ) τς, 16, 18, 32, ς2.) 57, 64.) 73» 77ν 85, 131. ἱρί, 

(δῖ. Νὶς. Αγαωῦ. 1. 2. ἧς πιλῖζο Χ. σαλπιιται 3.οϑ. σαλκμιτε 

ἴῃ ἴεχτι,, 1εὰ σημιάγειτε ΠΙΆΓΡΟ ρει ΠΊλπι,, 120. σημανετε ἴῃ οἶ2- 

᾿Ααρ. 

ταδὶ, τυΐποεε Αἰεχ. σαλπιετε χαὶ σημανετε τ, 83, 118. ΑἸά. δῖαν. 
α καὶ Απιῦε. ταῖς σάλπ.} ἐν ταῖς σαλπ. Χ, 38, 44) 74,84, τοῦ, 
134. Ἰιρί. ἄς Ογτ. ΑἹ. νἱ, ρας ρηϊτηδ, 144) 199, (δὰ 4|1δὲ υὐ Ναῖ. 
α Ταῖς 1ζ, 64. "“κὐα ςὺπὶ δπιουΐο Ατπι. 1. αἰΐΐφυς. Απιὶ. Εἐ; 

σαάλκ.-- σάλκπ. ἴα οοπι. 10} α μοϊγετ. εἴ αυᾶὲ 119 ἰηλε)δοοης Ογτ. 
ΑΙ. νἱ, ρατῖε ρεῖπια, 144, (τἀ δδθοῖ δἱδί, ἀναμνησϑύσισϑε) 
ἀναμνησισϑὲ Χ. αναξοησεσλε ((ς) 1186. αἀναῦδεσεσϑὲ (Ως) τοβ. 
διαναδησεσϑε (ἢς) 10. ἔναντι) ἐναντίον Οδσ. Νῖς. Κυρίου) 
Ἔ Θεοῦ ὑμῶν 8. - τὰ Θεῦ ὑμῶν Οοτρί. - εδόεπι (Ὁ κα ἰῃ 
εἰδῶ. πιθοις Αἰοχ .«Ἐ εδάεπιὶ { δέ ΑὔβΌ. 1. 2. ἐχϑρὼν) 
“οὐννἱ (ῃς) Απιῦς. ἱπ Οοαά. ἰοά ἐπέπίεί ἰὼ Ἐὰ. Ἐξολδδδ. ὑμῶν 
υ}..} -Ἐ φαὶ ἐκ α«ἄνογ εγώ (ορι. Αὐδὸ. 3. 

Χ. Καὶ 1} 44 8ιν. Οἶτος. ἐν 1] α 73. 
δὲς οσὐπὶ ἀτιοιΐο (ορε. ϑἷαν. Οἰἶΐτγορ. ὑμ. τι" -ούμ. 25]. αἰκτεγυῖς. 
εἰ ηυῖ 16 ἱπιίεεοεῶς γ4, γ6, 84) τού, 134. ΑἸπῃ. 1. δίπᾳιθ. Ατῃ. 

ἘΔ. ὑμ. ιτϑ--ὐμ. 357 α αἰεαιιῖγ. οἱ 402 1158 ἱπιοτίδλοοης 2. ναμην.} 
νομεῖν. ΧΙ; ς4η ς8, 7.ν 1089. σαλπιεῖτε) σαλπιῆται 75. σῆμα" 
ΟΝ 



’ Σ»»ἝΝ »ϑ ’ὔ . »φΦ ,᾽. ς » Ὁ Ν Ψ,. ες: »», ςΌΌ Μ ,, φΦ ΜᾺ 
χαυτωμασὶ, χαὶ ἐπι ταῖς υσίαις τῶν σωτηρίων ὑμῶν" Χαὶ εξᾶιϊ ὑμῖν ἀνάμνησις ἐνᾶαντι του. Θεᾷ 

ὑμῶν: ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 
εἰχάδι τοῦ μηνὸς, ἀνέξη ἡ γεφέλη ἄπὸ τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίδ. 

Κ ΝΣ» ὁ“ 3 “Ὁ 2 “, .- δὲ 7 2 " . τ δὼ 7 
αἱ ἐγένετο ἐν τῷ ἐγιαύυτῳ τῷ ὀευτερῳ ἐν τῷ μῆγ! τῷ θευτερῷ 

Καὶ ἐξῆραν οἱ υἱοὶ ᾿Ισρχὴλ σὺν 

ἀπαρτίαις αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινᾶ" χαὶ ἔςη ἡ νεφέλη ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Φαράν. Καὶ ἐξῆραν 
“αρῶτοι διὰ φωνῆς Κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ. Καὶ ἐξῆραν τάγμα πἀρεμξολὴς υἱῶν ᾿Ιόδὰ πρῶτοι 

σὺν δυνάμει αὐτῶν' χαὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν, Ναασσὼν υἱὸς ᾿Αμιναδάδ, Καὶ ἐπὶ τῆς δυνά- 
μεως φυλῆς υἱῶν ᾿Ισσάχαρ, Ναϑαναὴλ υἱὸς Σωγάρ. 

λῶν, Ἔλιὰδ υἱὸς Χαιλῶν. 

Καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Ζαξε- 

Καὶ χκαϑελδσι τὴν σχηνὴν, χαὶ ἐξαρᾶσιν οἱ υἱοὶ Γεῦσων, χαὶ οἱ υἱοὶ 

Μεραρὶ, οἱ αἴροντες τὴν σχηγήν. Καὶ ἐξῆραν τάγμα “παρεμξολῆς Ῥουδὴν σὺν δυνάμει αὐτῶν" 

καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν, ᾿Ελισοὺρ υἱὸς Σεδιάρ. Καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Συμεὼν, 
Σαλαμιὴλ υἱὸς Σουρισεδαΐ. Καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Γαδ, Ἑλισὰφ ὁ τοῦ Ραγουήλ. 

.» ρ ε εν ἐν ΜΨ .“.,»σποδκ“ ᾿ ᾽ νΝ Ὁ .-, Ζ Ν 
Και ἐξαρδσιν οἱ υἱοὶ Καὰν αἰροντες τὰ αγια" χαὶ ςῆσδσι τὴν σχηγὴν εὡς παραγεγωντα!, Και 

ἐξαρᾶσι τάγμοι παρεμδολῆς ἜΦραϊμ σὺν δυνάμει αὐτῶν" χαὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν, ᾿Ελισαμὰ 

γΈΤΕ ΓΠΔΡΡῸ ὃς. εὐνεὶπἰ Αταῦγ. εἰαηραιὶς ϑῖλν. Οὗἶτορ. ταῖς 
συαλπ.] ἐν ταις σαλπ. ἰοϑ, 118 κα ταῖς 18, 64. ΑἸά. ἐν αὐταῖς 
ΟΙκγί, 1, 626. ἐπὶ τοῖς} ἐν τοῖς ΧΙ]. καὶ ἐπὶ τοῖς ΟΥτ. ΑΙ. νἱ; 
Ῥαηῖε ῥγπη)ᾶ, 1οϑ, 144. εἰ ργωτϊτυπε Απλῦγ. δίαν. Οὐἶγορ. Αγηι. 1. 

αἰ φυςε. Απῃ. Ἑά, ὅὁλοκ.} - ὑμὼων ς8. Ομνγί. 1. ς. Ατὰρ. 3. 
ἐπὶ ταῖς] α ἐπὶ ΟἸγγί. 1. ο. ΔΑιρδτγ. τῶν σωτηρ.] 7απἰκμιαν δε 

ἈΔιυοῦνσ. ἔςαι] εςτν 29. εἐγώμὶ δῖαν. Οἴἶζοσ. ἀνώμνησις] εἰς 

αναμνήδιν ΧΙ, τὸ, 32) τοῦ, 118. (οηρ!]. δ᾽ιαν. Οἴγοσ. “π σοπερπδς 

γῃογαῖοπς τοῆγα Ατοθτ. ἔναντι τῇ Θεοῦ ὑμ.} ἐνάντιον του Θεξ υμ. 

Χ, τό, 18,28, 30, ς2, ς7) 77» 85) 128, 130, 131. Α]ά. 110. (Αι. Νὶο. 

γε. ΑἹ. νὶ, ρας ρείπια, τοϑ. Ὑδοοάοτοῖ. τη (δῖ. Νὶς. δ 1. δ] υπ- 

συηῖ ἤρηυπὶ ἤπλϊς, (εὰ πυϊυπλ ἤσμπυπι Ἡεχαρίαγε ργαςεάϊ, ΑΥδθ. 
1. 2. Θεξ ὑμῶν} Θεοῦ ἡμῶν ἢς. ὑμ. Ῥεηυΐτ,----τούμ. υἱκ.} 
κα Ροῆτειη. εἴ 4112 115 ἱπ[ετ]ασεηῖ 18, ς9. ΑΓΆΡ. 1. 2. ΡῖῸ ᾿ἀδπὶ Πᾶ- 
Ῥεῖ αἱξ Φοπιίηκς ληαπι Αμηθτ. ἐγὼ] γκία ἐφο σεοῦς.0 ὑμῶν υἱ:.} 
ἡμῶν (ἢ) )ς. 

ΧΙ. τῷ ἐνιαντ.} α τῷ ϑίαν. δευτ. τ5---δὲυτ. 29], ροῆτεπι. 
εἴ 4ια 15 Ἰηϊοδσεηϊ 16, ς 79 77. ΑΓγδῦ. 3. κα εδήεπ, ἰεά δαδεῖ πηαγρὸ 

ἐξουπαδ Π.Δηυ, 13:1. ἐν τῷ μ.} α τῷ δῖδν. εἰ ἱπ ἅς. Οεογρ. 
ἐν τῷ μ. τῷ δευτ. εἰκ. τὰ μ.} εἰκ. τοῦ μ. ἐν τω μ. τω δευτ. 44, 84, τού, 
134. κοιηηΐδ γ6ό. εἰκάδι] ἐπ ργϑχηϊες δῖαν. εὐ ῥγα τς Οϑογρ. 
4. δϊε: υἱερίπα ἐγαί (ἢς) Ατπι. τ. αἰϊΐφις. Αππῃ. Εάὰ. ἀνέξη] 
εἰευαῖι εἰ ((ςἸ}. ἤρϑη εχρείπλι) δῖαν. Μοίᾳ. ἀπὸ τῆς σχ.} ἐπι 
τῆς σχ. 44. δε 

ΧΙ]. ἀπαρτίαις] απαρτια 1οβ, 118, τῇ ἀπαρτιὰ {ς.., ταις 
απαρτ. 48. 14, 74γ 76, 845) τού, 134. τες ἀπαρτ. ἢς, συπὶ Ἂς ἰπίεῦ 

νοσεῖς ἔργα ἰἰϊθεαπι {ιρτγαίςτρίο, ᾽ς. ἐν τῇ ἐρ. τ᾿ ---ἐν τῇ ἐρ. 5} 
α δἰϊεγυῖγα εἴ 4υς 115 Ἰηϊοτδοοηϊ ς2. ἐν τῇ ἐρ. 15] ἐκ τῆς ἐρήμου 
445 54. 747 7557 847 τού, 134- απὸ τῆς ἐρήμου ΧΙ. (ΟπΊρΡΪ. ϑίδν, 

ἐπ πιο Αταδ.ἢ 3. Σινὰ] Σιναὶ ξ4,) )ς. τῆς Σ. 74) 84, 134. 
του ΣΟΝΙ], τό, 18, 48, 29, ςξς» ς7) 59» 64, 73. 779, 82, 8ς, 1οϑ, 158, 

129. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ. 1ρί. ἐν τῇ ἐρ. 23] ἐπη ἐρήμω (Πο) 
)ς. “Με πιοπίσε Ἀταῦ. 3. τοῦ Φαραν) τὴ Φαρ. ΧΙ, 18, γ45 γό, 

84, 128, 134. κα τῷ 44) τού. ΑἸὰΡ0. 3. βάναπ Ασίῃ. σ. δἰϊϊφαυς. 
Ασηι. ΕἘὰά. - με (ορῖ. Αγδῦ. 3. 

ΧΙΠ. ἐξηραν] ἐξηρατο, [ςἀ ἔωρετ ἃ εἰξ ν Τυρταίοτῖρξ. ρυπιᾶ πιδηυ, 
ς-. ἜΛΙΝ 7), εἰς Αὐτὰ. ᾿. αἰΐαυε. Ατπι. Ἐά. τρῶτ.---πρῶτ. 
ἴῃ (Ομ. 14] κα δἰϊογυῖγ εἴ φυδὲ 8 ἱπιεδοοηξ ς7. πρῶτοι] 
α Αἰτηεηὶ (ὐοαά4. ἐχζοερῖο Αγπ}. σ. Απῃ. Ἑὰ. χειρὶ] "πανί δι 

Οορι. 
ΧΙν. Καὶ ἐξηρ.} λα 88. ΑΥΔΌ. 3. εἰ ῥγονιουεύμπ Αὐρ. εἰ 2γο- 

που Οορῖ. ταγμα] ταγμαῖα 48, ς8, 74» 759 76. ΑἰΙά. Απτη. τ. 
δίχυς. Ατπι. Ἐά, ἐεχργίπηὶς σημασίαν (ἢς) δι4ν. Οἷἶτοσ. υἱῶν] 
αΑὟΙ1,γ)1. ΑΥὰΌ. 3. τῶν υἱων 16, 28, 30, ς8. 64, 73, 779, 8. 130, 

131. ΑἸἰά4. ΑἸεχ, (αἵ. Νὶς. Απτι. 1. αἰφυς. Ασα). Ἑὰ. πρῶτοι) 
ρωτὴ 447) 1τοό. κα Αταῦ. 3. σὺν δυν.} εἰ ροίοῆας ΑΥΔΌ. 3. 

αὐτ. ι"---αὐτ. 25] α Ροΐτεμ). εἰ φυς ἢΐ5 ἱπιεηδοςηῖ ς0. Ναασ- 
σὼν] εχρήπις Νασσὼν Οορίῖ. ᾿Αμιναδά6} ᾿Αμειναϑαθ 1ρί. 
ἐχρτίπηῖς ᾿Αμινοϑαρ ϑίδν. Οἴτορ. 

ΧΝ. Καὶ] Μ“ἀ ὅ8ϊαν. Οἶτογ. φυλῆς] α Ασδῦ. 3. υἱῶν} 
αὐτὶου!υπι ργαοπιττυης Αὐτη. τ. αἱΐφυς. πη. ΒΕ. Ἰσσαχ.} 7.- 
εὐαν δῖαν. Οἷἶϊγοζ. Αττα. 1. αἰΐφυς Απη. Ἑά. 7χαοἦαν Οεοζς. 
Ναϑαναὴλ) Ναϑανιηλ τού. Σωγαρ) Σωθαρ ςό, 129. Οοπιρὶ, 

εχρυπγς Ζωγαρ Οορῖ. εχργπιυπς Σωγεύρ Απὴ. 1. 8]}146. Αἰτή, 
Ἑά. 

ΧΥΙ. Καὶ] μα ϑ8ιαν. Οὔἴτον. φυλ.] δυτϊσυϊωπιὶ Ῥγαοπηϊτῖς 
Οὐδ οζν. φυλ. υἱῶν] Αγρ. 3. αὶ υἱὼν Οεογς. Ζαξουλ.] 

εχρήμτηϊ Ζαουλὼν δίαν. Οἷἶτο,ν. Ἐλιαξ] Ελιαφ 18. Χαιλών] 

Χελων Ψ]], 10, 29», 32, 75, 82. Οοιηρὶ. (δῖ. Νῖς. Οορῖ. ὥς, ἐμά 
Πιρόγ ε εἶ αν Πιργαίςρι. ρπια τηϑῦυ, 1320. Χαιλωμ 18. Ἐχρυϊπηξ 

Χερών Οεογρ. 
ΧΙ. καϑελξσι] καϑαιρουσι 64. ο]ΐαπε 8ιαν. Οὗτος. Μυῆμ-: 

ἑεγκηὶ ταῦ. 3. ἐξαροῦσ.} "πουεγμπί ΑΓΑΌ. 3. Γεδσὼν] Γεδεων 
44.715) 76,82. Γερσὼν Οοπιρί. Αὐυρ. 5[1ν. ΟΥτορ. Αὐτη. 1. 8}11- 
406. Αγπι. Ε4. εχργηνε Γηρσὼν 51ν. Μοίᾳ. εχρτίπης Γεδὼν Οεοτε. 

ς οἱ υἱοὶ 2] κα οἱ Χ, 44, 129. εἰρί, Ατπι. σ. αἰδίψχυς. Αττῃ. ἙἘά. οἱ 

ΚΕΦ.Χ, 

1{. 

12. 

13. 

14. 

Ις. 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 22. 

αἷρ.1 ΝΕ Π, ΝΗ, Χ, 159 16, “8, 30, 44) 35) ς6, ς7, (8, ζ9,) 712) 73) ἀγγ 
ἡ χ 78: γδ, 77, 84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 129, 130, 131) 134. (ομηρί. 
ΑΙεχ. τὐρί. (αι. Νιίς. φονναγηπὲ ΑΥδθ. 3. οἰ ϊμπέ εογρ. Ασηι. :- 
αἰίφυε. Ατη. Εά. τὴν σχ.} ἀγεανε Ατδῦ. 3. 

ΧΥΙ]Ι. ἐξηρ.} 2το»πουὶξ (ορῖ. τάγμα) ταγματα 449 74, 

)ς. τη. 1. αἰΐφυε. Αττη. Εά. εχρήπης σημασίαν 81|4ν. Οῆτορ. 
σαρεμ.} -Ἐ φυλῆς νιων ς8. -Ἐ υἱῶν 10, 445) 52) 71) 747) 78. 76, 84) 
106, 1τοϑ, 118, 134. (αἱ. Νὶς. ΑΥπΊ. 1. 8}11416. Αση. ΕἘά. -Ἐ οἱ 

υἱοι 4. Ῥαβὴν] Ρεξιν 74. 76, 131) 134. Ῥπδιμ 44, ς2, 7197. 84; 
130. Οἱ. Νῖς. δῖαν. Ῥουδειμ τού. καὶ ἐπὶ] μά Λιῥεν ϑίαν. 
Οἴἶτορ. αὐτῶν 2.1] ἡ] ας δῖαν. Οἰἶγοσ. α Αππῃ. 1. Ἐλι- 
σοὺρ]) Ἑλιουρ γ1. εἰ Εἰζραιγ (ἢς) 8[αν. Οἰἶτορ. 
71. Σεδεάρ Οοπιρὶ. εχρηήπιϊε Σεδιώρ Οεογς. 

ΧΙΧ. Καὶ) μά ϑ8ϊδν. Οἷἶτοξ. α Οεογρ. 
Ργαγηϊτταπε Αὐππ. 1. δἰϊίψυς. Ασπὶ. Ἐά. Συμεὼν] εχρηπιϊς Συμιὼν 
Οεογρ. Σαλαμιὴλ) Γαμαλιηλ 7). Σαλαμαλιὴλ 44. Σαμα- 

λιηλ τό, 18. Σαμιηλ 28. Σουρισεδα}] Σουριδαι γ4. Σερισαϑε 
1ο8. Σουρισαδαι τό, 18, 449 ζ9, 75.131. ΟΟπΊρὶ. ΑἸά4. ΑἸεχ. Τὐρῇ 

Οἱ. Νίς. δουγ αδάα δἷαν. Οὗτος. δοιγ ααϊῇ Οεογρ. 

ΧΧ. Καὶ] Μώ ϑίαν. Οἴεορ. υἱῶν} αὐτου πὶ ργθοπ τη 
Ατηι. 1. δϊΐφις. Ασην. Ἑά. Ἑλισὰφ] Εἰγαραπ Θεοῖς. Ατ. 1. 
εἰϊΐφυς. Ατη. Εὐ. ὁ τοῦ] υἱος ΧΙ), 19, 64, 1τοϑ, 118. δ[4ν. Θεοῦ. 

ἌἍπῃ. 1. 814 1Ε. Αγ. Εά. ἧς πηᾶγροὸ 8 ς, εἴ ὈΥϊπηα πηδητι 130. 

ΧΧΊ. ἐξαροῦσ.} ργονπουεαπε δαν. Οἰξτορ. οἱ υἱο!}- οἱ 7ς. 

(αι. Νὶς. Καὰϑ] Οααιὰ Οορι. αἴροντ.} εἰ βοτίαπιες ὅγγ. 

εἰ ρογίαμ (ἢ ς) Θεοῦρ. ςήσουσι) ςησωσι τοῦ. ϑϊαν. Οἷἶτοσρ. ἕως 
Ἔν ΧΙ, 19, 44, 4) 74.745) 84, τού, 1οϑ, 118, 134. ἂν ΠΟ 8. 

ἜΝ 8ιαν. Οὗτοσ. “Ἐ αἰ σαηὶ ἀπίουϊο Ατην. τ. δἰδφις. Ατα. Ἐά. 
ταραγέν.) τυχραγενοντῶι τό, 18, 19, 73» τού, 131. -Ἐ αντοι ς8. 
εοηρτεραίὶ εὔεη! (ορῖ.. ν ΄-΄---- 

ΧΧΙΙ. Καὶ 19] κ Οδργσ ἐξαρῶσι] ργοπιονέαπ! δῖαν. Οἴἶζορ, 
2 τονιουῖ (ορῖ. τάγμα] ταγματα 7ς. πη. 1. αἰΐᾳυς. ΑΥπι. 
Εὰ. εχρπις σημασίαν ϑῖᾶν. Οἷἶτοσ. Ἐφραΐμ] νιων Εφρ. 18, 

52) ς8, 128. Ερήγεπι (ορῖ. δῖαν. Οἰἶζγοσ. ἔργεηι Οεούρ Ασπὶ. ἱ 
δἰ 4ι6. Αὐτ. Ἐα. αὐτῶν 15] ἐϊίως δῖαν. Οἰἶγορ. καὶ ἐπὶ] 

Μά μμερεν 5ῖαν. Οἷἶγος. τῆς δυν. αὐτῶν] ἐϊμηι Ατας. τ. 5. αὐ- 
τῶν 2] ἀντου 19. ϑῖδν. Οἴἶτος. του (ιι αὐτου ἰεράτυγ) πιᾶγζο ῬγΠηΆ 
τᾶ 12.ὅ.Ό. Ἐλισαμὰ] Ελισα τοό. Εἰΐανι Οεοῦρ. Σεμιδδ) 

Ἐμιουδ τον τό, 32, 445 45) 56, 47», 59) 645 715 76, 775 τού, 120, 134. 
Οοπηρί. Αἰεχ. 1ἱρέ. Οεἴ. Νὶς. ϑ8ίδυ. Μοίᾳ. θοῦ. Αμιουδ 84. 

Σεδιδο] Εδιουρ 

υἱῶν } αὐτου πὶ 

3} 



ΚΕΦ. Χ. 

ΑΡΙ ΘΜσΊ Ι. 

23. 24. υἱὸς Σεμιάδ, Καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱὼν Μανασσῆ, Γαμαλιὴλ ὁ τ Φαδασσόρ. Καὶ 

ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱὼν Βενιαμὶν, ᾿Αξιδᾶν ὁ. τοῦ Γαδεωνί. Καὶ ἐξαρᾶσι τάγμα ππαρεμξο-- 
λῆς υἱῶν Δᾶν, ἔσχατοι σασῶν τῶν ππαρεμδολῶν, σὺν δυνάμει αὐτῶν" χαὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐ- 

26. τῶν ᾿Αχιεζὲρ ὁ τοῦ ᾿Αμισαδαΐ. Καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν ᾿Ασὴρ, Φαγεὴλ υἱὸς ᾿Εχράν. 

25. 

27. 28. Καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως φυλῆς υἱῶν Νεφϑαλὶ, ᾿Αχιρὲ υἱὸς Αἰνάν. Αὗται αἱ ςρατιαὶ υἱῶγ ᾿Ισραῆλ- 

30. καὶ ἐξῆραν γὺν δυνάμει αὐτῶν, Καὶ εἶπε Μωυσῆς τῷ ᾿Οξὰδ υἱῷ 'Ῥαγουὴλ τῷ Μαδιανίτη τῷ 

γαμξρῳ Μωυσῇ, ἐξαίσομεν ἡμεῖς εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπε Κύριος, τοῦτον δώσω ὑμῖν' δεῦρο μεϑ᾽ 
20. 

51: 

32. 

ἡμῶν, χαὶ εὖ σε ποιήσομεν, ὅτι Κύριος ἐλάλησε χαλὰ “σερὶ ᾿Ισραήλ. 
. Ἁ, »ΞΝ, ἱά 

Και εἰπε προς αὑτὸν, οὐ 

πορεύσομαι, ἀλλὰ εἰς τὴν γὴν μου, χαὶ εἰς τὴν γενεάν μου. Καὶ εἶπε, μὴ ἐγχαταλίπης ἡμᾶς, 
οὗ ἕνεχεν ἦσθα μεθ᾽ ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαὶ ἔση ἐν ἡμῖν πτρεσθδύτης. 
μεϑ᾽ ἡμῶν, χαὶ ἕςαι τὰ ἀγαϑὰ ἐχεῖγα ὅσα ἄν ἀγαϑοποιήση Κύριος ἡμᾶς, χαὶ εὖ σε ποιήσομεν. 

ΧΧΙΠΠ. Καὶ ἱπὶ τῆς--καὶ ἐπὶ τῆς ἴῃ οοπη. 24] αὶ ρΡγίογλ εἴ 412 

δὶς ἰηϊεηδοςης 7ς. καὶ) μά ϑδἷαν. Οἴτοχ. φυλ.}) τῆς φυλ. 
1οῦ. υἱῶν} α Αγαῦ. 3. δὶςυϊιπι ργαπιηκαις Αππττ. 1. δ᾽ ἴφυς. 
Ασπ. Ἑαὰ. λίανασση)] Μαννασσὴ ζ9. Αἰεχ. εχρήπιυπι Μα- 
νᾶσῃ δίαν, Οἴἶτος. σεογρ. Αππ. τ αἰΐΐφις. Απη. Εά. Γαμα- 
λιηλ}) ἐχρήπυς Γαμαλεὴλ ϑδίαν. Οὗτος. εχρτίπς Γαμαλὴλ Οεογρ. 
ὁ του} υἱὸς τος ς2) ς4, 74, 76, 84) τού, τοβ, 118, 134. δίλν. Μοίᾳ. 
Φιδασσκρ) Φαθασουρ 32, ς4. 76. (αι. Νὶς. 5[αν. Οἴτος. Φαδδα- 
σουρ γ4.ν 114. Αἰά. Φχόδασσονρ 44ᾳφ. Φαλασουρ 82. ἢαδίμυν 

Οεοῦρ. δαγαβοαγ Απτι. τ. αἰΐηυς. Απτὸ. Ἑά. 

ΧΧΙΝ, Καὶ] μά ϑ5ἴλν. Οἴτοζσ. φυλξε] α Απδ. 3. Ασπι. 1. 
εαἰΐφυς. Απῃ. Εά. υἱῶν } ἀπ ουΐυην ργαπιίπυος Απη. τ. αἰϊίᾳιις, 

Ἅτω. Ἑὰ. Βινιαμ.) Βενιαμτν )ς. Βιενιάμειν, (τ ἔρος εἰ εἴα 
(υρελίςρε. Ῥεὶπιδ τῆλῆυ, 130. Βενιαμεὶν ΑἸά. Αἰεχ. εχρηπημηῖ 
Βενιαμὶν Οεογα. πη... ᾿Αδιδαν) Αδιδα 82, 134. Αδειδαν τς. 
Αμιναδαὸ ΧΙ. Ατλῦ. 2. ὁ τὴ) υἱος τς, τό, 18, 19, 28, (2, ζ4, 

64, 73» 74» 75» 76, 77, 84, 85. τού, τοϑ, 118, 128,.131) 134. ΑΙά, 
Αἰεχ. (δι, Νίς. δίδν. Μοίᾳ. ἔς πιῶγρο μείπια πρληι 130. Γα- 

ϑιων.) Γιδιωνι 16, 32, 44. 43, ς7, 73ν 74. 75. 76, 77. 82, 84) τού, 
134. 1ρύ. Οορι. Αγπι. 1. αἰΐφυε. Απῃ. Ἑά. Γιδιωνη .ς.Ὠ Γα- 

διανε το. Γιδιών εχρηπήϊς Οεοες. εχρείπες Γαδεων δίδν. 
ΧΧΝ, ἐξαροῦσι) ρτγοννοοβ Οορ. μρννιιούζαπι ϑίδαν. Οὔἴτζορ. 

ταὠγμα) ταγματα ς8, γ7γ4ῳ. )ς. (οπιρί. ΑΙά. Απτι. :. αΐᾳφυς. Ασῃπι. 
Ει. εχρτίπις σημασίαν δἰᾶν. Οἶτοξ. νέων} α Αγαῦ. 3. διτίςυ- 

ἰυπὶ γγαιππίης τη. 1. αΐᾳφυς. Αἰτῃ. Ἑά. ἔσχατοι) ἐσχατον 
82. τῶν σαριμ(.) , τῶν ᾿ιό6. -τ- ἰσχατοι (ἢς εχ τερεζῖο) ςς. 

αὖτ. ι"--αὐτ. 5] α δἰκεγυῖγ. εἴ φυῶ ἰδ ἰπιεδοεπὶ 71. καὶ ἐπ)] 
“ά βρεν δῖαν. Οἴσγοζ. τῆς δυν. αὐτῶν} «αὐτῶν τ6. Οεοῖγ. ἐκα 

Ατωῦ. ιν. 2. ἡδοε Αταθ. 3. ᾿Αχιζὰφ) ᾿Αδιεζὲρ Οοαρί. εχρεϊανίε 
᾿Αχιζὶρ δίδν. Οἴτοζ. ξολίσκαν (ορι. ὁ τε νιος 44. (2) 74,7, 

46, 84. τού, 134. δίδν. Οεοῦρ. Απη. 1. δήηιε. πη. ΕἘά. ὥς 

ΠΩΓΖΟ ὃς, εἴ μεϊπιλ δπυ 1320. Αμισαϑα!) Δμισαδὲ ςό, )ς, τοϑ, 
1:18. (ορῖ, Μισαϑαι 11], 1 ς, τό, 28, 30, 32, τ ςν 8ζ» 110, 131. Οχί, 

Νὶς. ᾿Αμισαϑαι ἴῃ ςπιαγαᾶ,.. πιίπογς ΑἸεχ. “δε γαία 5ῖαν. Οἴἶτος. 
ΧΧΥῚ. Καὶ ἐπὶ τῆς--“΄2͵αὶ ἐπὶ τῆς ἰῃ οοπ). 27] α ΡυοΓΑ εἴ 4088 

5 ἰπίετ)αςςπὶ 130. καὶ) (κά 8ιδν. Οὗἶγοβ.Ό ϑδυναμ.} -Κ αντων 
Αχιζερ (τεῖσο (ετεδατογ οουλις ΠἰὈγασγι!, εἴ εἰτόγεπι, ἰἰςες ἀκργεη)π), 
ποίυϊι ςοπτίξετε) 20. -Ἐ αὐτῶν 75. υἱῶν} α 18. Αγαῦ. 3. στο. 

διουϊυπι ργαπητυπε Ασα. τ. αἰΐᾳυς. Ατγαι. Εά. ᾿Ασὴρ] ἰωσνῷ 
ςς. Ασσνρ 18. Ομ. - Φαγεὴλ) Φαγαιηλ Υ]], ες, 18, 29, 44) 
ξς, 74, 134. ΑΙά. Αἰεχ. 1ἱρί, διδν. Μοίᾳ.υ Φαγανλ τό, 28, 32, 

ςό, ς). (οπιρὶ. (δι. ΝΊς. Οορι. Φαγωιηλ 30. εχρεπὺς Παγὴλ 
Οεοῖς. εχρείπιυηι Παγιλ Αγπι. ε. διίίᾳυς. Αγπὶ. ΕΔ. υἱὸς] ὁ 
του 197) 1το8, 118. Ἐχραν) Αἰχρᾶν 1» 18, 295 74) 13. Αἰσχ- 
ρᾶν (βε) 44. 

ΧΧΥἹ. Καὶ] Λα ϑ8ϊαν. Οἴξος. φυλῆς} α ΧΙ. Απῦ. 3. 
νῶν] ατιϊςυΐυπι ργαπυπσης Απῃ. τ. ἁΐφυς. Ατῃ. Ἐά, Νιφϑαλὶ] 
Νιφϑαλει Δ]}1, Χ, ες, 82. ὥς, δὰ μ 84 ἥπεπι {ιρεαίςτίρι, 64. 

Νιφϑαλειμ τό, 4...) ςξν ζ9, 71. ΑΙά. δῖ, Νὶς. Νιφϑαλιμ ᾽ς, γό, 
134. (οπρὶ. Οορι. δίαλν. Μοίᾳ. εχργίπιὶς Νεϑαλὶμ ϑδίαν. Οἴζοχ. 
Ἔεχρείπης Νισϑαλὶμ Οοοῖς. εχρηπνυηι Νεπϑαλὶμ Απῇ. ᾿. δϊίᾳυς. 
Ατπι. Ἑά. ᾿Αχιρὶ] Αχιφαι 18, 7ς. Αχειραι ΧΙ, 29. Αχειρε 
;ς,) 82. Αἰεχ. Αχιρε 8. Αχιραν 44. 7. 76, 84, 134. (οπγρί. 
Αὐτη. 1. δ ἴφυε. ἅτπτη. Ε8. Αχειραν τό, 29. ἄρχιμρευς (ἢς) ς9. 
Αελϊν δῖαν. Οἷἶτος. “ωλίεγ Οεοζρ. Αἰναν) Εναν τό, )ς,) 118, 
(οριί. δἰδν. Οὗτος. ὕεογρ. Απη. 1. δι ίφυς Αὔὶ. Ἐλ. 

Καὶ ἔςαι ἐὰν ππορευϑῆς 

ΧΧΥΠΙΙ. γρατιαὶ] ἐχρυπηιηῖ παρεμξο) αἱ δίδν. Οὔἴτγοσ. Οεοσρ. 
2οοῆα:ε: Αττὴ. 1. αἰφις. Αττη. Ἐά. 

γ4, 7, 84) τού, 134. Αππ. 1. αἰϊίφυς. Αγπι. Εα, καὶ ἐξηρ.] 
α οὐπὶ 44. γ1. ακχαὶ 18. Αγαῦ. 1.2. .ἰ Μς ρνοπεουέγμπί δῖαν. Οἵ- 
ΟΡ. φιυὶ ῥγοπσυέγηπ Οτφοῖρ. 

ΧΧΙΧ. Καὶ 15] κά ϑ5ϊἴλν. Οἴτορ. τῷ Ὅδ. νῷ Ῥαγ.] τῷ 
Ῥαγουὴλ Αἴδλη. ἱ, ςο0. Ὀξαὰδ)] Ωξαξς τό, 18, ςς, ὅ4, 131. 
εἰ ἧς Τμεοάοτγεῖ. ἱ, 211, ἱπ Ἑάϊίοης, ἡ Ὀξαδ ἱπ (δι. Νῖς. 
84 1, εἴ ἰῃ Οοάϊες Ιωδαδ. Ιωαξ 4. Ιωξχῷ Χ, ΧΙ, 19, 29, 30, ς 4, 

ςό, ς8, ς9,), 74, 7. 76, 82, 84. τού, 129, 134. (οπιμί. ΑἸά. 1ἱρί. 

Οὐορι. δίδν. Οἴγοσ. Ασαι. 1. αἰΐψυς. Ασπι. Ἐὰ, Αδαδ 110. Οδειά 
Αὐν. εχρεπιϊς ᾿Ιοϑὰδ δίαν. Δοίᾳ. εχρήπιϊ ᾿Ιωδαξὲλ Οεοτγ. 
νἱῳ} νιὼν ς4. τῷ Μαδι) «τῷ Χ. α υῆφυς Οογρ. τῷ 
Ὑ.} α τῷ Χ, ι8, 328, 30, ςς, ς6, ς8, ς9, ὅ4, 73, 77ν 85» 1ο8, 148, 
129, 130, 131. Ο(οπιρί. Αἰά. Αἰεχ. 1᾽ρού. ὗλι. Νίς. Αἴδδη. 1. ς. 
γαμδρῷ Μωυσὴ) γαμθδρω Μωυσίως 18, 128. γ. αὐτα τό, 71. Οεοτς. 
Ασιηςεπὶ (ὐοθά. αἰἰᾳυ!. Απη. ἘΠ, ἄαυτου ἴῃ ἴεχῖι νίγρυ δ ̓ταπϑῆχυπι, 

εἰ τσιρω ἀντου (εχ φοπηρεπαϊο {ς]]. ὑγὸ περϑέρω ἀντου) (ἀργαίοτίρι, δο᾽ 
8118 τῦδβηυ, τού. ἐξαίρομ.} εξαιρωμ. ς9, 7ς. ἡμεῖς} ἴὰὰ οοῖ- 
τεχϊπηυβ στ σοηήεηΐι ( οαΐσυπι, Εαϊοπαπι, εἰ ν ετῆοηυπι. 1 εγίτυς 
ὑμεῖς ἰὼ Εἀά. Ν δῖ. εχ πικηϊεῖο τγροιϊδείωσιπι εὐτοῦε. ὄζος πὸρ ΑΣΤῚ. 1. 

αἰ ἶχις. Απτῃ. Ἐά, εἰς τὸν] α εἰς9ρ. δ᾽] ἐκ φκο δῖαν. Οἰἶζγορ. 
“4. φιο δῖαν. Μοίᾳ. εἶπε}  ποόϊε Οδοῦσ. τοῦτον] ἐμπε ϑίδν. 

Οἴἶτος. α Αγδῦ. «. 2. δωσω) ἀαγε Ἀπτῃ. τ. δ ΐφυς. Απῃ. Εα. 
ὑμῖν] ποόὲρ Αγτα. 1. αἰΐφας. Ασπι. Ἐσ. δεῦρο} -Ἐ οἰχο Ἀτγαῦ. 1. 2. 

ἡμῶν) ς ἰεγυπι ςοττεχίπγιϑ, οὐπὶ ὑμῶν ἐχργοξγαηϊ εχ ΠΊΟΤῸ εἴτοσε 
ὑγροιμεῖσ νδύςλη. καὶ εὖ] α καὶ δδν. Οὗτος. σε] σοι ῬΗϊο 
ἰπ δ!υύοως 1, 363. προιήσομ.} ποιησομαι ς9. ποιησωμ. τό, 44, 
)ς. δίδν. Οἰξος. πιρὶ} ,. Απ. 1. δἰίαυε. Απῃ. Ἑά. 

ΧΧΧ. Καὶ 1, δ8ϊῖλν. Οἴτος. εὖπε} γοβοπάϊ δῖαν. Οἴἶγος. 
ἐε ἀϊχ! Οοοτῖς. Αἰπη. τ. αἰΐϊΐᾳυς. Ατὰ. ΕἘά. στο. αὖὐτ.]., Θεοῖς. 
στη. 1. δἰπᾳις. Απῃ. Ἑά. πορεύσομ.} πορενσωμ. )ς. -Ἐ ἐασε 
“ε Ἀταῦ. ι.2. - ἀδμε Απῃ. 1. αἰϊίΐφυς. Ασπ. Εά. ἄλλα] αλλ᾽ 
ἈΝ], 19, 29, 44, (4. 64, 74. 76, 82, 84, τοό, τοβ, 118, 128, 134. 

ΑΙά, ρ΄. Ἔ ἐόφ (ορῖ. Αγαῦ. 3. δδϑεηῖ Ἀς 2ῤο τληϊυπὶ Αγδῦ. τ. 2. 
τὴν γὴν} τὸν τόπον του πᾶτρος 10. καὶ εἰς} ἡ εἰς το. τὴν 

γεν.) ἐγ όμπε ΑτδΌ. 3. μου υἱκ.)} Ἐ πορευσωμαι ὃς. -Ἐ πορευ- 
σομαι ς4. τό, ς8, 129. (οπιρὶ. δἷαν. Οεοῦς. Αστῃ. 1. αἰΐφυς. Ατῃ,. 
ἙάΔ. Ἐ ἰάεπι υν ὃς ἴῃ ςδιαγδέϊ. πιήίπογε ΑἸοχ. 
ΟΧΧΧΙ. ἐπι} Ὁ Μουε Οορε. Αταθ. 3. -Ἑ ἐπ Οοοῦς. Ασπι. σ. 

αἰϊΐΐφυς. Απτ. Ἐά. ἐγκαταλίπ.} ἐγκαταλειπ. Χ, 32, )ς. Οοπιρί. 
1Δ1ρί. (αι. Νὶς. εἰ ἔς εχ φοῖτ. 134. ἕνεκεν} ἀμέκεν ΨἼΙ, ΧΙ, τς, 
ιό, 18, 28, 4.9 ςς, ς8, 64) 84, ὃς, τοό, 130, 134. Οοιηρὶ. ΑΪεχ. 

1χιρί. ἢσϑα) ἧς 18, 71. εἰς (ἤς) 81. - οὐ κα ΡτΩΙ ΠῸ ἐπ 

εαλγ Αταὺ. 1. 24. μεϑ᾽ ἡμῶν) -Ἐ καὶ ἐν τὴ παρεμξολὴ ς8. 

κν ἔμπε ποόΐς ΒΡεης ΑΥᾺΡ. 1. 2. μεθ᾽ υμων πιδὶς τού. ΑΙά. ἐν 
ἡμ.ν»] ἐν τς, ὅ4. ρῶς. ἐν ἡμῖν εχ οογγ. ρυϊπηᾶβ πηᾶπιι5, [ςὰ ἐν υμιν 
Ρύτοο, τού. ἐν ὑμῖν πιοῖς 9. μεϑ᾽ ἡμῶν καὶ ἐν ἡμῖν )ς. μεϑ᾽ ἡμῶν 
ἰη τεχῦι, ἴοὰ ἐν ἡμῖν πιᾶγρο, 129. μεϑ' ἡμῶν Οοπιρί. 

ΧΧΧΙΙ. ἔραι 15], Θεοῖς. μεϑ᾽ ἡμ.] μεθ᾽ ὑμῶν πιαῖὶς ΑἸά. 
καὶ 2] α Αῦ. :. 2. Θεοῖς. ἔγαι 2" - ποιήσομ..} πο: ἐμυαῤίπιις 

4 “ες ἐο φμὁ πο’ αὔεςενγ Ζοηιίπωι, εἰ φκοά ἀἰεάετι! ποόϊ δ δοκὶ Ατδῦ. 

1.3. ἐκεῖα) ἀσε Οορῖ. α ἄππ. :. αἱΐφυς, Αττι. Εά. ὅσα] 
α το. ΑΙεχ. ἀν] αν ΤΙ, ΝἼΙ, τό, “8, 30, ς8, ς9, 77ν 8ς, 131. 
(δι. Νῖς. ἄγαϑοπ.) ὡγαϑοποιησει "ς, τοό. Οοπιρὶ. καὶ 
εὖ) α χαὶ 82, τού. ΑἸά. Οὐρὶ, Οεογς. δῖδν. Μοίᾳ. α υσυπιχυς 

υἱῶν) τῶν νιὼν ΧΙ, 44) (4. 



: 
ΕἸ Σας 

ΑΡΙ ΘΜ 686 1. 

ΚΕΦ. Χ, 
Καὶ ἐξηραν ἐχ τὰ ὅρους Κυρίου ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν" χαὶ ἡ κιξωτὸς τῆς δια ϑήχης Κυρίαυ τροεπο- 83: 
ξεύετο προτέρα αὐτῶν ὅϑὸν τριῶν ἡμερῶν χατασχέψασθϑαι αὐταῖς ἀνάπαυσιν. Καὶ ἐγένετο ἐν 34. 
τῷ ἐξαίρειν τὴν χιδωτὸν, χαὶ εἶπε Νϊωυσὴς, ἐξεγέρϑηϊ!ι Κύριε, χαὶ διασχορπισϑήτωσαν οἱ ἐχϑροί 

σὰ, φυγέτωσαν στάντες οἱ μισῶντές σε. Καὶ ἐν τῇ χαταπαΐύσει εἶπεν, ἐπίςρεφε, Κύριε, χιλιάδας 5ς. 
μυριάδας ἐν τῷ ̓ Ισραῆλ. 
αὐτὸς ἐκ τῆς πσαρεμζολῆς. 

και ἢ ἦν ὁ λαὸς χογ[ύζων ταογηραὶ ἔναντι Κυρί 

ιν ἂν ἐξεκαύδη ἐ ἐκ αὐτοῖς πσῦρ παρᾶ Κυρία, χαὶ χατεφάγὴ μέρος τὶ τῆς παρεμβολῆς. 

κραξεν ὃ λαὰς πρὸς ἹΜωυαῆν" χαὶ ηὔξατο Μωυσῆς «τρὸς Κύριον, χαὶ ἐχύπασε τὸ τύς. Καὶ 

ἐχλήϑη τὸ ὕνομα τοῦ τόπου ἐχείνου, ἐμπυρισμός' ὅτι ἐξεχαύϑη ἐν αὐτοῖς πταρὰ Κυρίου. 

Καὶ ἡ γεφέλη ἐγένετο σχιάζουσα ἐπ᾽ αὐτοῖς ἡμέρας, ἐν τῷ ἐξαίρειν 36. 
“μ 

κααγεφάγε ᾿ Κ,»:. ΚΕΦ. 

ὃς ὙἿ 
οὔ" χαὶ ἥἤχουσε Κύριος, καὶ ἐπυμώση ἀρψῆ" χαὶ 1. 

μὴ ἐχέ- 2. 

3. 

Καὶ 4. 
Ὦ.323 “ ε 93 3 »ν.0 9 ’ 3 ΄ Ν »’ » Ν ε εν» ἋἋ 

ὁ ἐπίμικτος ὁ ἐν αὐτοῖς ἐτεϑδύμησεν ἐπιϑυμίαν' χαὶ χαϑίσαντες ἔχλαιον χαὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, 
ΟΝ κα Ν ες " » ΄. 3 ΝΣ ΄ - 9 ΄ δ 3 Ζ 3 9. 2 
καὶ εἶπαν, τίς ἡμᾶς Ψωμιεῖ χρέα; Ἐμνήσθημεν τοὺς ἰχθύας, οὺς ἡσϑίομεν ἐγ Αἰγύεϊῳ δι 

δωρεᾶν, δαὶ τοὺς σιχύους, χαὶ τοὺς “πέπονας, χαὶ τὰ πράσα, χαὶ τὰ χρόμμνυα, χαὶ τὰ σχόρδα. ̓  

{ἢς) Ατηι. τ. αἰϊΐαυς. Ἄπῃ. Ἑά. σε] εἰ εἰδὶὲ 8ῖλν. Μοίᾳ- “ποιή- 

σομ.} τοοιησωμ. τό, ς9, 73ν 131. ἐπὶ Οορῖ, Αγτδῦ. 2. 
ΧΧΧΙΠ. ἐξῃραν] ἐξπρεν 29, 82. ὄρους] Ἔ Μρπς Αττη. τ. 

αἰ1ταυς. Ασην. Ἑά. τῆς δια. Κυρ.} α τῆς ΥἼΙ, 18, 58, ς ς, ς9, 
Ὅ4,) 82. ὃς, 131: (οπιρὶ. ΑἸά. Αἴἰεχ. ρ΄. κ. οπιιῖα Οὐδογς. 
Ὥροεπ. τροτ. αὐτ.} μές ἐρξος (οριῖ. Ὡροῦπορ.} προσέπορ. 2, 
τοϑ. ἐχρήπιαηι ἐπορεύετο ΑΥ̓τ,. 1. αἰϊφυε. Απη. ἙἘάὰ, προτέρα) 
λ 44. ἡμερ. 23} Ἔ καὶ ἢ χιδωτος της διαϑηχης Κυρίου ἐμπροσϑεν 
τοό. ΕΠ ἔοπε νατία ἰοξεῖο δά νοςεβ καὶ ἡ κι. Κυρ. ρεΠΌρ. , προτέρα 
Ῥεπίπεηβ; οἌτηαυς εχ πων ἱπάυδιαπι, ποη Ροΐξ ἡμερῶν 1, [εἀ ρεῖ. 

εἰτοζεῖη ροΐξ ἡμερῶν 25, (δ ]εοῖς 1 ργατῖυ. κατασχέψασ!:) εχ- 
Ῥεϊπηῖς κατασχεύασϑαι ἘΝ αὐτοῖς] αὐτῆς ΑΙά. 

ΧΧΧΙΝ, ἴῃ μος Τσοπηπιαῖε ἱποὶρὶξ απάεοϊπιυτι οαρυς 120. Ηὶς 
ποπὶπιδ ῥγαπιταπι 36 Ὁ ογηπιὰ ΟΟμΡΙ. Ουγ. ΑἹ. υἱῇ, ρασῖε 
φιατῖα, 41. Ἀπηεηὶ Οοὐά. εἐχοερίο Ασα. :. Αση). Ἐα. ἐν τῷ 
ἐξαίρ. } ἐαπὶ Λυβωϊεγιμ δῖαν. Μοίᾳ. αορ ἰοίϊωπε ϑδἷδλν. Οἶζορ. 
κιξωτ.}] τιαρεμδολην ἐς. καὶ εἶπε] α καὶ Οορι. ἐξεγέρϑ.] 
ἐγερϑ. Χ, τό, γι. Οοιηρὶ. Τρ καὶ διασκ.] α καὶ 1, ΠῚ, ΝΠ, 
Χ, 18, 44. 4» ςς) τό, ςβ, 9, 74.) 735. 82, 84) τού, 118; 128, 120, 

124. 10. ΟΠμιγί. νἱ, 3323. ἧς Ογτ. ΑἹ. 1, ραγῖε ργιπα, 1 ς8, {ε4 410] 

υὐ ας. σ00υ}] - ονῖπες (ορῖ. Ατῦ. 3. φυγῖτ.) φευγετ. 
ό4. καὶ φυγ. Οομρ!. ϑίαν. ΑἸὰΡ. 3. δὲ κί ἡιρίαπι ΑΥΔΡ. τ. 2. 

“σᾶντες} ἣν απο τροσωπου (8. μισ. σε] -ἴ ἴὰ δε ἱπ σπαγδέῖ, 

πποτε οπὸ τοῦ προσώπου σου Αἷεκ. -Ἐ εαάεπὶ ὯΡ κξᾷ Ατδῦ. 1. 2. 

«Ε ελάεη δίανυ. Οὔτορ. Οεοῦρ. Ασπὶ. 1. αἰϊΐαυς. Ατην, Εά. 

ΧΧΧΨΥ. Καὶ ἐν τῇ- καταπ.] ἐν δὲ τῷ καταπαύειν Ογτ. ΑἹ. 1, 
Ῥδεῖε Ρτῖππα, 158, 1εὰ ΠΑΡεῖ αἰτοὲ υὐ γαῖ. τῇ καταπ.) εἐχρπυιπὶ 
τῷ κοπάσαι Αττη. τ. ἈΠ ἴχυε. Απῃ. Ἐά. -Ἐ αγο ουσιὶ ἀγτίουϊο 8[αν. 

Οἴτον. Ἔ τλάεη), ἰοἀ πποῖ8 ᾿ποϊτία, δῖαν. Μοίᾳ. 
ΑΙ. 1. ς. {εὰ Βηθεῖ Ἢ ἐπίςρεφε] δαρίίεα (6) ΑτὰρΡ. 25. Κύ- 
66] Κύριος (ῆς, ἔοπτε φαΐ 'π νοςε ΚΘ τιράϊα Ἰἰπεοίδ ροίεγεσιας ΠΣ 
Ρεγεγαῖ) 134. χΙλ. μυρ.} νιγγίαοας εἰ εὐ ααε Ἀτὰρ. 1. 

χιλιάδ.} εἰς χιλ. τό, 28, 32, 44) 52) 54η) 57) 73» 74. 75» 70» 77» 54, 
τού, 1324. Ολι. Νίς. Απῃ. σ. δἰφυς ἄστη. Ἐά. εἰς {πργλίοτῖρε. 

ΡΠ πιὰ τῆλ! 130. εἰς ΠΊΔΓΡΟ ὃς. μυριάδ.] καὶ μνυρ. τό, 30, 32, 

44) 52) ξ4ν 57, 73) 745 75» 76, 845) τού, 134. Οαἵ, Νῖς. ΑΥΆΡ. 3. 
καὶ μυρ. τηᾶτξο 8ς. εἰ ἱπ ηργίαδας Αττα. 1. αἰϊΐϊαυς. Αττῃ. Ἑά. ἐν 
τῷ 16ρ.}1 , ἐν Ασῃη. 1. δἰἕηυε. Ατη. ΕἘά, ἐπ ρορμίο ἵκο ἴσ. (ζορξ: 

2ορκὶ τμὶ 10’. Ανδῦ. 3. 

ΧΧΧΎΙ. ὙΤοζιπι οοπιπια}] αὶ μἷς Ὁοπιρὶ. Οντ. ΑἹ. νἱῖ, ρᾶπῖς 
Αστηθηὶ Οοὐά. ἐχοερίο Απτῇ. 1. Αστῃ. Ἑὰ. καὶ] αλιᾶττα, 321. 

ά ϑ8ϊαν. Οἴτοξ. εἰ φιαπάρ Ατὰρ. 3. ἡ νεῷ. ἰγ.} ἐγ. ἢ νεῷ. τοϑ, 
118. ἡ νεφ.} “Ὁ Κυριου 18, ς8, 148. Οοπιρ!. ϑίαν. ἐγ. 
σχιάζ.} ἐγινεῖο σκ. τό. α ἐγίνετο (6) τς. ἐσκίαζεν Ογτ, ΑἹ. νἱΐ, 
Ρατῖε αυδιῖα, 32. γωϊσεδα! (Βς) ΑταΡ. 3. οδαπιόναδαι Ἄττῃ. τ. 4}11- 
416. Ατπι. Εά, σκιαζ.] ἐπισκιαξ. ΧΙ. συσκιαζ. τς. ἱκεῖπ; 
(ας) (ορι. 
ἐν τῷ ἐξ. αὖτ. ἐχ τῆς παρεμθ.] σιουὶξ ἐχεγολκε ἈΤΑΌ. 3. 
Αση). 1. αἷϊίψυε. Αγ. Ἑώ. 

«᾿ ἡ )ἔηὺς 

Ι. ἦν ὁ λ. γογ.] ρορείω: σιαγημισαδα! Οεοτς. Ἀττη. τ. αἰῆααε. 

Απ. Ἐά. γογί. ττονηρῶ} τον. γογῖ; ΊΙ. ὠσεὶ ἰπ οἰιλταξς. ποῖ» 

εἶπεν} α Ουγ.. 

ἐπ᾿ αὐτοῖς] ἐπ᾿ αντοὺυς ς8. ΑἸά. ἔς εἰ Ογτ, ΑἹ. ]. ς. 

ΝΣ π ᾿ᾳ4 ἐῶ ἀν. 

ποτα {00 δὶς ργδ ας ΑἸςχ, ἰάεπὶ ΤΡ ἃ: ῥγβουιίτυης Ατδῦ. 1, 2. 
καὶ λαλῶν ἱπτετροηῖς Ογτ. ΑἹ. νἱῖ, ματτε φιατῖα, 15, (64 παθεῖ ἰδὲ υζ 
γαῖ. α πονηρὰ Ευΐ. ἴῃ ΡΗ͂, 470. ἔναντι} ἐνάντιον τό, ς 4. 74» 
84) 131) 114. ἔν. Κυρ. καὶ ἤκ. Κύρ.] α Ῥαπιαίς. ἰϊ, 403. καὶ 
ἤκι-ττὸργη} αὶ Βᾶδο εἰ αι ἰἰ5 ἱπίεὐδοεης Ογτγ. ΑἹ. ]. ο. 164 Βαδεὶ 4110]. ἢ 

ἐθυμώθη) - Κύριος Τλαπιαῖσ. 1... ὀργῇ] Ὀὶβ Τοήρί. τς. -Ἐ αὐ“... 
58. Ευϊ. Ι. ο. , ᾿απιαΐς. ᾿ς. ἐξεκαύθη] ἐξεκαυϑησαν (ἢς) 1τοϑ. ἐν 
ἐν αὖτ. ποὺρ] πὺρ εν αὐτ. 44, 84) τοῦ, 134. κα ἐν αὐτι ᾿αγλδίς. 1. ς. ᾿ 

παρὼ]} “- νοοὶ ργαπηταις Αἰοχ. σῷ Ργαηνίτιηῖ, [ἡ ποπ ἀρρατεῖ ἢσ- " (Κ 
ανπὶ ἤπαῖο, ΑΥΔΡ. 1. 2. μέρος] ΤΛΑΓΡῸ ἢὰς Γεΐεσϊ ἐν τοις ἄκροις .8.. {1 " 

τι] α ΕυΠ 1. ο. Ογε. ΑἹ. 1. ς. Ῥαπιδίς. 1. ς. τῆς ταρεμᾷ.] α τῆς 
1ο6. δα ἐχεγεῖ στὴ αὐτίσυϊο ϑίαν. 

1. Καὶ 1] “μά ϑ8|ὰν. Οἴτογ. ἐκέκραξεν} ἐκέκραξαν 44. 
ἐχραξεν τς, τό, τό, γ3, 27. Οοτηρὶ. Οδὲ. Νὶς. ηὔξατο] εὐξατο 
19. Κύρ.] τὸν Κυρ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατία ρυπιᾶ, 1 ςό. 

ΗΙ. ἐξεκ.} -- τὸ ὺυρ γς. -Ἐπὺρ Π, ΝΙ, Χ, τς, τό, 18, το, 

28, 29, 44) 525) ζ4) ς) τύ, ς8, 9, 64) 71, 735 745) 76, 779 84, 85» 
106, το8, 118, 128, 130, 131) 134. (οιηρί. Αἰεχ. 1ἰρί, Ομ, Νς. 

Εὐυΐ, ἴῃ ΡΗ͂ ,.7γο. Θορῖ. ΑταΡ. 1. 2. 2. ϑίαν. Αι. 1. ΑἸΠαυς. Ασπῃ. 

ἘΔ. ἡ])ὃς “βαςταυεναι ἱπαὶς Θεοῦ. ἐν αὐτ.} α 7ς. καἐν ΟΘογς. 
ΙΝ. Καὶ ὁ ἐπίμ. ὁ] ργαίδαπι σπίθσι φεὶ ϑῖαν. Οἰξἕτοσς. ὁ 

ἐπίμ.} -Ἔ τότε: Οὐ. '» 261. -Ῥ ῥορκίωας οὐτα αὐιϊσυϊο δίαν. Οἷἶτοσ. λαὸς Ἵ ̓  
2ορηῖμε οὐπὶ ἀτίουο ῥργατνεῖς Οθοσρ. ὁ 2], 1ἱρῇ. Οτἷρ. " οςς. “τ ρα, ἢ 
Ευΐ, ἴῃ ΡΩΝ 472. ἐν αὖτ. ἐπ υπεαϊίο ᾿Ἰϊονια Αττα. τ. αἰἶφυς. Ατην. 
ἘΔ. ἐπεϑύμησεν) καὶ ἐπεϑῦ: 190. επεϑυμησαν Χ, ΧΙ, τς, 18, 19, 

48,.3.5, 44, ςς, τό, ς7, ς8, (9, 64, 73, 8ς) τοβ, 128, 129, 130. 
Οὐοτηρί. Αἰά. Αἰεχ. 1ἰρί, Οὐρ, 1. ὁ. Αὐπι. σ᾿ δΐφυς. Ασπ. Βά. 
ἐπιϑυμίαν] ἐπιϑυμίας ῬΗϊο 1; 460. ἔχλαιον] - ἐ ΑΥὰθ. σ. 2 
καὶ 0] α καὶ 82, τοϑ, 118. Ευΐ, 1. ς, Ογτε. ΑἹ. 1, Ρατῖς Ρτίτηα, τότ. 
81.ν. Οἴἶγος. Οεοῦρ. Ἰσρ.] α (80) τό. καὶ εἶπαν) κα καὶ 2)) 

18, )ς. Οορῦ: καὶ εἰπὸν 19, 32) 44) 54. 75: Θοπρ!. Ογγ. ΑἹ. 1. ο. ὃς δὰ ρ΄“: 
ἡμᾶς ψωμι] ἡμᾶς ψωμισει 82: ψωμι ἡμῖν Ἑαΐ, 1. ς. ἀπόὴι ποδὲε 
Ατη. 1:. δἴφυς. Απη. Ἐαὰ. κρέα} κρεας τό, 32, ς7,) 71) 73» 77» 
111. δῖ, Νίς, ΟὨτγίς 1, οθ. σε" εὐσηαε ταυῖαε Θεός. -Ῥ ἐάεγε 

Αὐτη. τ. δἰαυς. Ασππ. Ἐά, 

ν. Ἐμνήσϑι) Ἔ γὰρ 44» 54. 74, ὦ δ4,. τοῦ, τ᾿ διαγα, 
208. νἱ, 232. φηία Ῥγρτααηϊ' (Οθοῦς. Ατητ. 1. αἰἥσπς. Ασηι. Ἐή. 

τοὺς ἰχϑ.) τοὺς ἰχϑὺυς ΟΙΣγί, νἱ, 333) (6 81 υἱ ας: α τὰς Ογτγ. 

ΑΙ. 1, Ρασῖε εουηάλ, 292. ἰχϑύας οὃς] ἰχϑύας ἃς (ῆς, πυπι νοῖο 

αυΐα υκίτπηα {γ}106 νοςῖ3 ἰχϑόας ἔμετῖξ οσαΐα Ὀ18 {ςτῖρια εἰ ὃς ἀόξαοτιτ }) 
Ἐυΐ. ἴῃ ΡΗ͂. 4)... ἐν Αἰγ. δωρ. 7 δωρ. ἐν Αἰγ. Οτὶρ.͵, “61. Αἰγ.} 
γη Αγ. 32, 83. δίαν. ὙἹ Αὐγύπῆου Αἰά. δωρεὰν] κα Εἰ γῦ, 
}} ες. καὶ τοὺς σίκ.7 κα Ἴ: Ριῖϊο 1, 4834. κα καὶ Ομεγί, νἱ, 333, 

(εὰ Ὠαδδεῖ. 8110]. τὰς σικύους} ται συχαὰ ταηᾶτρο ς8. τοὺς σικυας 
ΨΙ, ςς, ζο, 129. ΑΙεχ, τας (Πς) σικυας ς4,. τοὺς σικνιας (ἢς) 
ς6, )ς: τῦρτρο αγίαρια ([οἷξ. ἐμεπηιενες Ἰαῖετ. Ούσεοος ποάϊεγποϑ) κό. 
εἰ ιης, αἰϊοίψιις ἀεϊπάς {θβεαπνοθ, Ἐχρῦσωϊς ἴῃ πσπι, Πηρυϊατὶ 

ΙΆΘΟΒ. ΝΊΒΡ. ἴιν ϑευτποηῖθιβ Αστηθπο- 2, καὶ τοὺς τέπ:} καὶ 
ῬΗΣο 1. ς. α οππηΐα Αὐέϊοσ ἐδ. ΡῬσομ, τὰς έπονας) πιπιλεέπὼν 
ζ(ορι, καὶ τὰ τράσα] και τὰ ὥρασσο 44, )ς. Ἐυΐ, ἴῃ ΡΗ͂, 472. 

α καὶ ΡΒ1Ο]. ς. Αὐέϊον ἀε΄ ῬεοπιΗς δίαν. Οὗτορ.0 καὶ τὸ κρόμμ.] 
λα τὸ Οοπιρὶ. κα καὶ τὰ Ρμΐο 1. ς. α καὶ ΟἸν γῇ, νἱ, 333) [οἀ παθες 
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ΑΡΙ1ΘΜΟ 1. 
ΚἘῈΦ. ΧΙ. 

δ... 

"ΚΑῚ ( « 4“ 

4 ἅ- " ῥί. 

8. 

9- 

10. 

ΣΙ. 

12. 

Ν 

; "“-" φενίϊ βοβεηὶ «ρα κα Ὠμκτ. Ατοὺ. μ. 

᾿ Θοβγ οἷᾶν, κα οἱ ΡμϊοΙ. ς. Αγ. τ. αἰᾳυς. Αττπ. Βά. 

Νυνὶ δὲ ἡ Ψυχὴ ἡμῶν χατάξηρος" ἐδὲν πσλὴν εἰς τὸ μάννα οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. Τὸ δὲ μάννα 
ς ᾿, ’ », ὃλΝἙς " ςς “κὶ » {20 κκκ' - ΄ ς ΄ ε Ά, ἃς ’, 

ὡσεὶ στέρμα χορίου ἐςὶ, χαὶ τὸ εἶδος αὐτῇ εἶδος χρυξάλλου. Καὶ διεπορεύετο ὁ λαὸς, χαὶ συγέ- 

λόγον, χαὶ ἤἥληνον αὐτὸ ἐν τῷ μύλῳ, χαὶ ἔτριδον ἐν τῇ ϑυΐᾳ, χαὶ ἥψουν αὐτὸ ἐν τῇ χύτρᾳ, χαὶ 
ἐποίουν αὐτὸ ἐγχρυφίας" χαὶ ἦν ἡ ἡδονὴ αὐτῷ ὡσεὶ γεῦμα ἐγχρὶς ἐξ ἐλαίᾳ. Καὶ ὅτὰν χατέξη 

ἡ δρόσος ἐπὶ τὴν “σπαρεμξολὴν γυχτὸς, χατέξαινε τὸ μάννα ἐπ᾿ αὐτῆς. Καὶ ἤχουσε Μωυσῆς 
΄ ϑι ,»Ὁ0 Ὁ ΄ 323. Ὅ.Ὁ ΥΩ δὃδκὩςκ φῇ φ΄ 3 Ὁ "“" "5 ᾽’ 3 ρὉ ’΄ 

χλαιόντων αὐτῶν χατὰ δήμους αὐτῶν, ἔχαςον ἐπὶ τῆς ϑύρας αὐτά" χαὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Κύριος 
σφόδρα, χαὶ ἔναντι Μωυσῆ ἣν πονηρόν. Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς Κύριον, ἱνατί ἐχάχωσας τὸν 9ε- 

’΄ . ὃ φ΄ “4 φξ 9 ζφ ᾽ βῷ Ὰ, 6 ἃ, φ ἰϑιν φ 33 8 

ράποντά σου, χαὶ διατί ἂχ εὕρηχα χάριν ἐναντίον σου, ἐπτιϑεῖγαι τὴν ὁρμὴν τῇ λαδ τούτου ἐπ 
3 ἢ Ὁ» ᾳ..Ψ "5 “ι“:“ἰωοοι. ΄ ᾿ ᾿, : ΨΘ Ἅ ὃ » Ε] Ἂ, [4 ΄ - 

ἐμὲ ; Μὴ ἐγὼ ἐν γᾶςρι ἐλαξδον πάντα τὸν λαὸν τᾶτον, ἢ ἐγώ ἕτεχον αὐτοὺς, ὁτι λέγεις μο!, 

λάδε αὐτὸν εἰς τὸν χόλπον σου, ὡσεὶ ἄραι τιϑηνὸς τὸν ϑηλάζοντα, εἰς τὴν γῆν ἣν ὥμοσας τοῖς 

πσατρᾶσιν αὐτῶν: Πόϑεν μοι χοέα δὰ ὶ τῷ λαῷ τὅτῳ :- ὅτι χλαίεσιν ἐπ᾿ ἐμοὶ. λέγοντες ῤ ᾿ μοι χοέᾳ δάναι «Ταντὶ τῷ λαΐ ῳ; ἐπ᾿ ἐμοὶ, λέγοντες, 

8.18], ἡ. καὶ Αυᾶοι ἀς Ῥτοπι. τὰ κρόμμνα} τα χρομυα ΧΙ, 
19, 445 (7. ὅ4. 74. 1319 13... Αἴεχ. Εὐυΐ. }. ς. ὥς ΟἸμγί. νἱ, 333, 
[ςἀ αἰἱδὲ υὐ αι. τὰ χρομια 44. ιοό. ες Τεῖ. Ἦϊεγ. αὐδδνμε 

Αὐυᾶδὸον ἀε Ριοπι. καὶ τὰ σκ.) α Ευΐ ]. ς.- , καὶ τὰ Ρμΐϊο Ι. ς. 
α καὶ ΟἸτνΐ. νἱ, 311, ἴοι  ἰιλδεῖ δἰϊοὶ. τὰ σκπύρδα) τὰ σκοροδα Χ, 
16, 48. 12. 44. (9, 64, 77. 84. τού, 118, 128. (οπιρὶ. Αἰά. 1ρῶ 

(οι. Νὶς. ΕΙο Ἰ. ς. Βαί, ἱ, 394. ΟΥχ.ὶ, 261ι. Οεγί. |ἰ. ος. Ογε. 

ΑἹ. ᾿, ματτὲ μείπλα, τότ. ἱ, ρας ἰςξευμάα, 292. ἐκϑε φαίογα!ο αἰδο 8» 
«οὔ. ΝΊΠΡ. 1. «0. αὐλέὲ ὅ8γτ. 

ΔΊ. Νυνὶ δὲ] νυν δε Κ 1], ς9, )ς. ΟΣ 1, 2ο8. νἱ, 113. (οὐ εἴ κα 

γυγ ΔΙ. 4“) ὅσας δν. Οὔσοχ. δὲ "} ἡὶ δὲ γε. ΑἹ. ἱν, 374. 

(.ἀ α δὲ ν, 478. εἰ Βοδεῖ δὲ αὶ Δ! ὲ. ἡ ψνχὴ "μ-.- καταξ.) σπίνες 

"ον. ἐχαγοίονε: Οφοῦζ. Αταν. ε. αἰηυς. Αὐτο. ΒΕ. ϑδὲν--ἡμὸν 

υκ.} ἐν τῷ μάννα τάτῳ Ογτ. ΑἹ. ἐν, 374. ἰοἡ ἐπὶ τῷ μᾶννα ν, 278. 
εἰ Δ:Ὁ] υἱ τι. ἐδιν πλὴν} οὐ πρὰ καίω, πὶβ ὧος (ἶμαν Αττι. τ. 
αἰϊΐφυς. Αττῃ. Ἐ4, εἰς} τρὸς Ῥμο ἱ, 484. εἰς τὸ μ. φ᾽ 949. 
Υ«.} οἱ 945. γμ. εἰς τὸ μ. ςό, 129. (οαιρί. κισππ ἐπ οὶ ποβγὰ 
Αυᾶος ἀδ ΡῬιοαιῖ. Ατῶδ. 1. 2. πιαππά υἱδίεπ! οεκὶ; ποτὶ Ὑςτῖ, 

πῶππα (ογᾶνε οὐαὶ; 

ἡμῶν υἱι.} 
ὑμὼν ((ς) .9ς. εἴ ἄς Ογτ. ΑΙ, ἱ, ραεῖε ἱξευπάξ, 492, (οἱ ἡμῶν 41:10]. 

Ν]1. 170 δὲ μαννα) -“Ἔ πν το, τοϑ, ι18. εἰ πσπαα Αττὴ. 1. δ] ϊ- 
4ᾳυε. Απη. ΕἱΪ. ὠσε!} ὡς το, )ςν 108, 118. σπῷμα)] , ἰδ 
ἰεχίυ, (τὰ μϑὸνεῖ πιδγχο, 189. κορίου} κορίον ςό, 129. κολιανδου 
((ς) πιδῦρὸ ς8. ωνγιαπάγὶ ϑ3ᾶν. ἐγ} α 118. δ[αν. Μοίᾳ. “τι 

λευχὸν 44. 4. 74. 76, 84. τοό, 34. λευκὸν ἰδηΐυπιὶ ςς, 7ς, 108. 

λευκοὺ ἴλῖωπι 19. καὶ} α ϑίαν, Οἴζοζ. εἶδος 15] ὡσι! Χ. 
τρί. ὡσεὶ εἶδ. Οὐι. Νίς. ὡς τοό. ὡς εν. Ν]Ι, ΧΙ, τς, 16, 19» 

48, 49. 44. (8) (9 (εν 47, 495) ὅφν 71, 73.» 74. 70. 76, 77ν 84, ὃς, 
1ο8, τι, 130, 131, 134. ΑΙά. Αἰεχ. δίαν. Απῇ. :. εἰδηυε. Αγωι. 

Ἑά. Οεορς. εἰς εἶδ. ς8. 
ΝΠ. ὀμπορ.} ἐπορίνετο ΧῚ, 10, 82, 1οϑ, 118. ἐχίόαι (ορι. 

συνίλιγ.) φυνελῖγιν29. ἡ ἐπα Αταῦ. τ. 2. 3. ἥληϑον) πλιϑὸον 

44, τοό, 111. Ὑπκούοεεῖ. ἱπ δι, Νίς. δὰ 1. ἔς ἐπᾶγζοὸ ς8. ἥλιον 
ΑΙ. ἥλοιν ἰπάιυδὲ ΡΟ ἃ, 1θο. ἀκ’ ρερτιτος Ατὰθ. 4. “.- 

σὺ 1") αἰτω (ς) 19, 111. ἄἀντὸν (66) 44. καὶ (4. δἰσν. Οεοιζ. 
Ἀπη. τ. αἰ"ᾳυς. Αστι. Ἐκ. α Ὑπεούοτγεί. ἰ. ς. ἰη Οοἀ. ὕπο, (δὶ Βαθοὶ 

ἰῃ ἘΔ. Ηδ]. εἰ ἱπ (αι, Νς. δά 1, “ ρασπιτῶς Αἰεχ. μύλῳ] μυ- 
λων (8, 114. ὅς πιξο ςθ. ἐμμύλων, ((ς) ΑΙά, ἔτριβ.) 
διετριξ. Χ. Πρ. -Ἑ αὐτὸ 44,74. 76, 134. εἴ, υἱὐ ν εῖυτ, ῬΒΐο ], ς. 
τῇ ϑυι} ἡπ πυπι. Ρίυγαι! ἐχρεπης δίαν. Οὔτγος. καὶ 43) κ 10, 
08, 118, Ορρρὶ. εἰ ὥς, αἱ νἱόέετυτ, ΑΙΔΌ. 1. ἄψουν) πζονσαν 
19, 1ο8, 1.8. αὐτὸ 2] α ἴ9, τοϑ, ε18. Ὑδβεοάοεεῖ. ἰῃ (αι. Νὶς. 
δὰ 1. δεν, Απῇ 1. δίφυε. Αππη. Ἐπ. “χύτρα ) χρυφιαι ς8. 

αὐτὸ 3) εαντοῖς ζ4) )ς. κα ἰδο δῖαν. Μοίᾳ. α Τρσοάοτεει. ἰη Οι, 
Νὶς. δὰ ̓. δος. ἀπῇ. 1. δίς. πη. Ἑά. ἐγκρυφ.}] ἐγκρυ- 
φιαν ςο. ἣν] α τό, 129. ἡ ἡδονὴ] α 75. λ ἢ 44. ΑἸά. ψυλβω 

εὐπὶ ἀπιονΐο δἷαν. ΟΥ̓ ος. ὦσι!) ὡς τς, γιῦμα]) μυμα ΧΙ, 

ἰγκρὶς ἐξ ἰλ.} εν χρισει μέλιτος (4ς) ΧΙ. εχραγωϊς ἐγκρίδος μαςοῦ 
ἐλαίον (ἤο, τεϊατασο [ρρ. ἔεεικα) Οδϑος. ἐξ ἐλ.}. οἰεὶ εἰ πιρϑ, 
Ασπεν. 1. εἰϑηυς. Αππη. Ἑά. 

1Χ. Καὶ) μὰ ϑ8ιὰν. Οἴτγορ. κατίξι}} καταθη ς9, 71, 84. 
χατιδαινεν 44. 54) 74, 7, 76), 8.) τοῦ, 134. ἢ δρόσ.) , ἡ Ομ. 
Νὶςς. τὴν σαριμϑ.} τὴν γην 7:. τῆν γῖν τὴς παβεμβολης τό. 
τὴν Ὑὴν ἔπι τῆς σαριμδ. ΧΙ, 44. γ6, 84, τού, 134. νυκτὸς} κράᾶπε 
(ας) Αἰτῃ. 1τ. δ᾽ίηυς, Ασαν. ἕἘά. κατέδαι») καὶ ργατηπίιηι 98, 
23) 82. “ἡ α Απῇ. 1. δυε. Απη. Ἐαὰ, αὐτῆς} αὐτὴν ΧΙ, 

αὐτὴ )ς. αἀντοῖς 44. 7γ4ᾳ, γ6, 84, τού, 134. 

Χ. Καὶ 1] α πη. 1. αἰϊίφυς. Απη. Εἰ. 

πενία (τὴ τ ουΐο ΑἸπῃ. 1. ἰΐϊφιις. Αγπὶ. ἕά. αὐτῶν 15] κα 19, 
1οβ, 118, κατα δημ. αὐτ.] -Ἐ κατα σνγίινειας αυτων ΧΙ. καὶχ 
σνυγίενειως τλλτβο ᾿γδ πιᾶμ 130. [κ᾿ ῥπαρορὶ; φοσμα δὲν. Οἴτορσ. 

ἵκαςον) χαζὸς ΧΙ, τό, 32, ζ4) ςξν ς7ν 59, 73» 70» 77» 129, 131. 
Οοπιρὶ. Αἰεκ. (αι. Νὶς. Οὐ. ᾿, 2)όι. - ἀΐοσωπε δῖαν. ἐπὶ τῆς 
ϑυρ.} ἐπὶ τας ϑυρ. (4. 75- ἐπι τὴν ϑυραν 44) τού. Αγα). 1. αἰ ϊἴφυς. 
Ατην. Εἰ. κατὰ τὴν ϑύραν ΑἸεκ. τῆς σχηνης 44, ς4, ςβ, 74, 
)ς, γ6, 8... τού, 134. Αγπι. 1. δ ἴφις. πῇ. ΕἘὰ. -Ἑ εδάξαι ἰὰ 

«δαγδᾶ.. πιίπογε εὐπὶ Ἀςξ γα πιο Αἰεχ -Ἐ εδάεῃ (ον χς Ατγαρ. ι. 2. 

ὄργ. Κύρ.} Κυρ. φργ. Ψ11. 5[αν. Μοίᾳ. ὥς (γε. ΑἹ. ἱ, μᾶττε ἱσουπέα, 
404, ἴε αἰϊοὶ οἱ Ναῖ. 6ργ5} ἔν ΟΡΎΝ 4.4) 84, τοό, 134. Κύρ.] 

κλαιόντων} 1“- 

“αμ-ς- “» 

μι. ε( 
δ γῆς χη νη) 

Χ' 
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α (ἃς) Αππισηὶ (οάά. ραυςὶ. Ατη. Εά. Ἐ εἰς τὸν λαὸν αὐτὰ γε... 

ΑΙ. 1. ς. [4 μλδεῖ αἰδοῖ υὐ να. σρόδρχ] α Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. 1εἀ πδδδι 
811]. ἔναντι] ἐναντίον ΧΙ; τό, 29, 44.) 54. τ, 74, 75», 77, 84, 
τού, 111, 134. ἣν τον.} πον. ἣν 54) 75- ἐτγαι ἀος σιαΐχπι Οεοτζ. 
»αΐννι πνπεόταησε ε (ἢ ς) ΑἸπτῆςπὶ (οὐ. αἰ). Αππῷ. Ἐπ. 

ΧΙ. Καὶ κι}. 53ν. Οἷγορ.. στρ. Κυρ.) τρ. τὸν Θεὸν (τγῷ ἱ, 
2409. δονιίπο Οεοῖς. Ασῃ. 1. αἱΐΐαυς. Ασα. Ἐπ. ἱνατί) Κύριε, 
διατί Ῥῃΐο ἱ, 4)ς. φιυαγς δονεῖπε Αταγοηὶ Οοάά. αἰϊφυὶ, Αταν. ΕΔ. 
ἐχάχωσ.} - μεΧι!. τὸν ϑιραπ. σου} τὸν λαὸν τῶτον, εἰ ξιῖπη 

(υράϊε εἰ ἀφης ἄς. υἱ ἷπ Ἐχοά. χχχὶϊ, 32, ΡΏΣΪο 1. ς. διατί) ινατι 

ἴον 118. ἐναντίον) ἐνωπιον 32. Αἰ΄. ἐπιϑεῖν.) -Ἐ μοι 4.4, 74, 

η6, τού, 134. ὁρμ᾽ν} οργην 1Π|, ΝἼΙ, Χ, τς, τό, 18, τ, 29, 

32, (2) ςό, ς7, (9, 64) 72) 73» 77. 108, τι8, 1218, 120, 110, 131. 
Οοπιρί. ΑἸΔ. 1ρί, Οας. Νῖς. ὅγγ. Οορε. Απαδ. 3. ὁρμὴν ἴα οἰαταθ, 
πύποτε Αἰεχ. ὁρμὴν καὶ ὀργὴν ςουγιπέᾶϊε ἐχρεϊπιιπι Αγπι. 1. αἰϊΐφυς. 
Απη. Ἐά. τῷ λαὰ τάτυ]) τατὰ τοῦ Δ. 73.. ριειπσυηϊ παντὸς 18, 
148. ὅγγ, ρακπιτς Ἰάετῃ ἰῃ ςδαγδές. παΐπογε (Ὁ κκς Αἰεχ, ἰάκαι Ὁ Ἀκ 
Ρτσυντιις Αἰαὺ. 1. ἃ. ἐπ᾿ ἐμέ), 4. Απῇ. :. αϊδαυς. ΑἼπὶ. 
μα. 

ΧΙ. ΜῈ] μὴ γὰρ Γἰνγύ. νἱῖ, 404. ἐν γαςρὶ ἴλ. σ΄. τὸν λ. 

τατ.) α ἐν γαςρὶ (ῆς) 3... αὐτὰς ἐν γαρρὶ ἵλ. ΟΙεγί. 1. ς. π΄. 
τὸν λ.} τὸν σ. 1], Χ, τό, 18, 19, 28, 30, 32) 44» 58, ςο, 64, 73, 
γ6, 77, 86, ὃς, τού, τοϑ, 118, 134. ΑἸά. Αἰεχ. ρ΄. (Αι. Νιίς. 

τὸν ἃ. τ. 130. α πάντα ὙΤμοούοιεῖ. ἱ, 232. ἢ ἐγὼ ἔτ. αὐτ.} 
α Οψί 1. ς. ἔτεκον) ἐγέννησα Γῶγρὸ ς8. τίτοκα Αἰεχ. αὐ- 
τοὺς αὐτὸν ῬΒδο ἱ, 4)ς. ὙΠεοώοκεῖ. 1. ς. Αταδῦ. 1. 2. λάξε 
φἰὐτ. εἰς τὸν κ. σ01}] α ΟἸἰνγῇ Ι. ς. αὐτὸν} αὐτὰς ΠῚ, ΥἹΙ], Χ, ΧΙ, 

16, 18, 19, 88, 320, 32, ς2, ςς, (8, 64, 73, 82, 8ς, τοϑ, 128, 120, 

130, 131. Ὀρπιρί. ΑΙΦ 1ιἰρύ. δι. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. ὕεστρ.. α ςο. 
αὐτὸν ἰῃ οἰιδεοέϊ. τηΐθοτε Αἶοχ. σε!) καϑαὰ ΡΗΐο ]. ς. ὡς ὧν 
ΟΠ ς. ἄραι) αρα "ς. αἴρῃ ΡΗΐο]. ο. ὄρη Ομ, Ι. ς. 
λαδοι ὙΒεοάοεει. ἰ. ς. α Αρῶῦ. 3. τιϑηνὸς} τροῷος τηδγρο ς8, 
ἢ τιϑηνὴ ὁ τίϑηγος (6Ὲ} πιργο, εἰ ἰυρταίὐρι. δα κίν:, αἰϊαὰ τοληυ, τοῦ. 
φὺν ϑηλ,} τὸν ϑετὰν τὸν ϑηλαζ. εἰς τὸν κόλπον αὐτῆς ΟΒτγῇ, ]. ς. 
εἰς τὴν γ5»} ἃ Τὴν 1.) 04. Αἰοχ. ἐάαρε ἐκ ἰενγᾶσι Ορρί. ροτγίαγε ας 
ἐπ δέττασι ταῦ, 3. ἣν] {ωργαίςηρι. δἰἴ ππλῆὰ 131. βοῶ Ατδῦ. 3. 
ὥμοεας)] μέσα τό, (γ. Ομιγί ἵ, 209. ὠμοόσα ῥτίπο, (θὰ ὠμοσας 
εὰ τότ. Ἱεςυτναα δι, 141. 

ΧΙΠ. 03. ἱωνεκία» πε Οορῖ. δ ψυδς Αταῦ. τ. 2. 3. Ατσηι. 1. 
εἴ χης σάρξ Ατεθετὰ Οσαά. τγεϊᾳπὶ. Απη. Ἐἀὰ. μοι.) α Χ, ὅς. 
λωρί. Ασ. 1. - οἱ Απνεπί (οι. τεϊϊηαΐ. Αστιν, ἘΔ. κρ. δῶν.] 
δουν. χρ. ΧΙ. κρ. δι τ. τῷ Δ. τάτῳ) ὃ. τῷ λ. τότῳ χρ. φαγᾷῖν 
Ογτε. ΑἹ, ὁ, Ῥβές ἱξουμόλ, 493. δ' τῷ λ. τύτῳ φαγεῖν Ι(δηη, υἱῖ, 

Ῥπῖε ἰδουπόα, 295. χρία 1} χριας τό, 32, ς 7) 73ν 77» 131. αἱ. 
60 
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᾿ Ἂμ 

πὺν 7, 
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δὸς ἡμῖν χρέα, ἵνα φάγωμεν. 
ἐςὶ τὸ ῥῆμα τοῦτο. 

Δ ΡΙΘΜΟΟ [Ι. 

Οὐ δυνήσομαι ἐγὼ μόνος φέρειν τὸν λαὸν τατὸν, ὅτι βαρύτερόν μοι 
Εἰ δ᾽ ὅτω σὺ ποιεῖς μοι, ἀπόχτεινόν με ἀναιρέσει, εἰ εὕρηχα ἔλεος “Ταρὰ 

σοὶ, ἵνα μὴ ἴδω τὴν χάχωσίν μους Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, συνάγαγέ μοι ἐξδομήχοντα 
ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσθυτέρων Ἰσραὴλ, οὺς αὐτὸς σὺ οἶδας, ὅτι ὅτοί εἰσι τρεσδύτεροι τοῦ λαοῦ 

καὶ γραμματεῖς αὐτῶν" χαὶ ἄξεις αὐτὸς ς πρὸς τῆν. σχηνὴν τῷ μαρτυρίου, χαὶ ςἥσονται ἐχεῖ ἱ μεῖα 

λσᾶ, Καὶ καταβήσομαι, χαὶ λαλήσω (ἔχεῖ ψετὰ σᾷ Ἔ; χαὶ ἀφελῶ ἀπὸ τ πνεύματος τοῦ ἐπὶ σοὶ, 

χαὶ ἐπιθήσω ἐπ᾿ αὐτός" καὶ συναντιλήψονται μὲ μετὰ σὰ τὴν ὁρμὴν τοῦ λα, χαὶ οὐχ οἵσεις αὐτὲς 

σὺ μόνος. Καὶ τῷ λαῷ ἐρεῖς, ἀγνίσασϑε εἰς αὔριον, χαὶ φάγεσθε χρέα" ὁτι ἐχλαύσατε ἔναντι 
Κυρίου, λέγοντες, τίς ἡμᾶς ψωμιεῖ χρέα ; 

τκὴ; εἰν χρέα, χαὶ φάγεσδειἄρξα 
πϑδ δέχα ἡ ἡμέρας, οὐδὲ εἴχοσι ἡμέρας, “Ἕως μηνὸς ἡμερῶν φάγεσθε, ἕως ἂν ἐξέλϑῃ ἐχ τῶν μυχ- 

Νῖς. ὅτι χλαίουσιν] ὅτι κλαίει ῬΗΪΐο ἱ, 479. φαὶ ἥδε Αταῦ. ὁ. 

ἐμοὶ] ἐμὲ ΝΠ, τς, τό, 18, 28, 20, 30, 32, 52) ξ4, ςζ,) τό, ς7, 58, 
64, γ1, 73» 75. 77» 85) 1οϑ, 118, 128, 129, 130. (οπηρὶ. ΑΪ]ά. ΑΙεχ. 

(αι. Νῖίς. Αγδῦ. 3. 

εἰϊίᾳυς. Απῃ. Ἑά. 
ἑνα φάγ.} εχρεϊπηϊε εἰς 

ΧΙΝ,. Οὐ7 εἰ ποη 

δυνομαι (ἢς) τού. 

λέγοντ.] εἰ ϊεμπὶ ΑΥδΌ. 1. Οεογρ. Ατπ). 1. 
χρέα 29} χρεᾶς τό, 32, ς7,) 77. 131. Οἵ, ΝΊς, 
τὸ φαγεῖν (ορῖ. 

ΑγδΌ. 1. 2. 3. δυνήσομ.} δυνησωμαι 7. 

βούμπι δῖαν. Οἶτορ. Απῃ. 1. δἱἰϊφις. ΑΥὙΠῚ, 

ἘΔ. ἐγὼ] , 3... Οὐοάεχ υπὶ5 1,2πυ58. τὸν λαὸν] α 130. κὶὄ ἰπ 
ἴελτι,, [δὰ δαθεῖ πιάγρο, ὃς. πάντα (Ὁ δξ ἴῃ οἰιαγαξ. πιίπογε, [δά 
πε ἤξρπο ἤπα]!, ᾿γαπ τος ΑἸεχ. Χχ ογίπόσι ρορκίμηι, ἅτε ἄρσπο 5η8]}, 

Αταῦ. :. 2. βαρύτερον) βαρυ ΝῚ, τς, τό, 18, το, 28, 29, 32) 

44. 15, ξς, τό, ς7, 8 7 89. 64, 73, 74. 76» 77. 84.» 8ς, τού, 1το8, 118, 

128, 129. 131) 124. Οομηρὶ. ΑΔ, ΑἸεχ. ἰρῖ, σα. Νίς. μοι) 
μὸν τοϑ, 118. τὸ 

1.ἀ δαθεῖ τηᾶγσο, 1]. 
ῥῆμα τῶτο)] , 29. δῖαν. Οἷἶγοσ. κα ἴῃ ἴεχῆι, 
α τᾶτο Αππῃεπὶ (οάά. δχυϊ, Ατπι. Εά. 

ΧΥΝ. Εἰ 1τ-ομὲ] ὠπόκτ. μέ» εἰ ὅτω μοι μέλλεις ποιεῖν Ογνῇ, 1, 

403, 749. εἰ δ᾽] ουδ (Πς) 30. εἰ ἴδπτιπῚ ΧΙν 130, 131. Οεογρ. 
Αγ. 1. αἰϊφις. Ασῃ. Εά. εἰ γὰρ Ογή. ΑἹ. 1, βατῖα ἐεουηα, 29 3. 

οὕτω] ουτως ΝΙΙ, Χ, ΧΙ, τό, 10, ς9» 755 1οῦ, 130, 131) 134. 
Οοπιρὶ. 1ἰρί. ΟΠ νυ. ἴ, 209, {εὰ 4118] υὐ ἵαῖϊ. σὺ] ου το. ΟΠΒιγί. ἱν 
209, εὰ , 4110]. α 4φίοφις Οεοῦρ. Αγπλ. 1. δἰαιιθ. Ἄττῃ. Ἑὰ. 

μ9:} ἐαπὶ πὸ Αὐτὴ. 1. 4] φὰς. Αστῃ. Ἐά. ἀναιρέσει} ἐν αναιρ. 29. 
α ἴῃ τέχαι, (εὰ ἀνερέσει 

ΨΙ1. ΑΥαὶ οἰαεεδὲ (ῆς, 

Αττη. Ἑὰ. εἰ εὗρ. 
ἔλεος] χᾶριν ςΒ, γό. 

οὐ αὐ {ΌΡΕΓ ε ὈΥπηδιτ {υργδίογρῖο πηᾶγρο, 

φυλῇ Ἰεσετεῖογ ὧν ἀρέσει) Αὐτι. 1. δἰ χυς. 
ἔλ. τ. σοὶ] α Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρατίς ἐδουμάδ, 293. 
Οοπιρὶ. ΟΠ γί. ἱ, 2οο. δϊαν. Οἴἶτος. Οθογρ. 

χᾶριν ἴῃ ἴεχῖυ, ἐεὰ ἐλεος πιαῦρο ἍὟΠ. ελεὸον 44) 74) 118, 134. 

ἐλαιον τοό. ἘΧ ΟΘΟΥῚΙ 

καὶ ἐλεοὸος ς4) ςς, τό. 
Ρῖο σοτυρῦι8. χᾶριν καὶ ἔλεον 5. χάᾶριν 

1ρῖ. Αση. ᾿. αἰΐφυς. Ασην, Ἑὰ, παρὰ 
σοὶ] ἐναντίον σον ΟἸτγί, 1... ἴθω], εἰδω 132. τὴν κι με] μου 
τὴν κ᾿ Π1, ΧΙ, ζ45» 75) 129. συγ. ΑἹ. ι τὴν κάκωσ.} ἴπ πυπὶ. 
Ρἰυγαῖ ἐχρηπιιπς Ασπγ. 1. δἱψυε, Απη. Ἐά, μον] α 46, γι. 
φορμἰϊ ἀζς (ορῖ, Αχαρ. 3. 

ΧΥῚΙ. Καὶ εἶπε) 

“«ρὸς Μωυσ.] -᾿ λέγων 

εἶπε γὰρ Ογε. ΑἹ. 1, ρατὶς [δουπήα, 293. 
ς8. ΜΜἭἜοῖ Οεοῖσ. Ασπὶ. 1. δἰ4ις. Ατη. Εά. 

σινάγαγέ] συναγαγετε Χ, ΧΙ, 84. 1ἰρίς συναγαγεται 4. ἀνώ- 
γαγέ ἘΡΙΡΆἢ. ἷ, 28. μο.} Ὁ ἐπὶ τὸ ὅρος ἘρΙρΆ. 1. ς. “έεμσε Ἡ]ος. 
ἑδδομ.} , Αἴ. :. Ἐσογίατι Ἰἰϊετα πυ ποτα β ρετίογας ἴῃ δυο εῖγρο. 
ἄνδρ. ἀπὸ πρ.} ανδρ. ἐκ ὥρ. 19, 1οϑ, 118. τρεσδυτίρους ταπῖυτη 
Ερ!ρΡῆ. 3. ς. Ηΐετ. τἶσος α δ]: ΑΥδΌ. 3. Ἷσρ.] τὸ Ἴσρ, Βαΐ. ἱ, 

4:1. κα Ἐριρῆ. ]. ς. ὃς} - σου (Πς) ΝΊΙ]. αὐτὸς σὺ] σν 

αὐτὸς Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, αΒ, 35, ςς, τό, 57, “8, 64, 73,77, ὃς, 148, 
129) 130, 131. (πιρῖ. ΑΙά. 1ἀρῖ. αι. Νίς. ϑιαν, σι σὺ αὐτὸς 
Αἰεχ- ἐρίε πὶ Μὴ ̓ἢης 

.-.--- -- 

ἤγῃο β.ηΔ]1, Ασαῦ. 1.2... α αὐτὸς ζ9. ΑγΔῦ. 2. 

Οεοῖ. Ατὐπι. τ. αἰΐφυς. πη. Ἐά. α αὐτὸς ῬΗΙο: ἷ, 178, ἰοὰ παδεῖ 
αἰϊοὶ. α σὺ Ογς. ΑΙ. 1. ς. ΤὙπεοάοκειϊ. ἱ, 222. δὲ Ηΐετ, ἰῇ το 1. 1. 

ἴῃ αἰϊο ἐχρσί πη. ὅτι] α Οοπιρὶ. ΡΗ]Ο ]. ς. ἐρᾷ παδεῖ Ὁ. 5ζτοῖ]) 
α 71. Ηἴετ, αντοι τό, 

ΤΠοοάοτεῖ. ]. ο. Οεογ. 
28, 10, 32, ζ2, 73) 77. 85. 1321. Οἵ. Νῖς. 

εἰσ} α 59. μβηε Αππ. :. αἰϊψυς. Αὐτῃ. 
Ἑα. τρρισξύτεροι] οἱ ὥρ. ζ0. καὶ γραμμ. αὖτ.) , Βαί. 1. 6. 
ἄξεις] αξης 122. εξαξεις τό, ςς, )ς, τ29. Οοπὶρῖ.᾿ συναξ. Βαΐ, 1. ς. 
πρὸς τὴν σκ.}] ἐν τὴ σκῆνη 19, 1ο8, 118. εἰς τὴν σχ. ΝΙ1, Χ, ΧΙ, τό, 
18, 28, 20, 32) 37») 62) (4) ξςζ, 6, ς8, ς9, 64) 73» 74» 77, 8., 128. 
129, 132. ΟΟπΠΡ]. ΑἸά. ΑΙεχ. Οδὲ. Νίο. Ὑιεοάοτεῖ. 1. ς. Οεοιγ. 
Ἀκαι. τ. αἰϊίφιιθ Ασιι. 

ἐπὶ τὴν σκ. Βαΐ. ἷ, ς. 

Ἑά. ἤἢς, (Θά Ὡρος πιδλῦρο ΓΑ τυδηυ, 110. 

. φῆσοντ,) γησεῖς 32. ξήσεις ἀντοὺς 19, 1οϑ, 

ΚΕΦ. ΧΙ. 

ὅτι χαλὸν ἡμῖν ἐςιν ἐν Αἰγύπ]ῳ" χαὶ δώσει Κύριος 
Οὐχ ἡμέραν μίαν φάγεσθε, δδὲ δύο, δδὲ πέντε ἡμέρας, 

20. 

ει8. Ὁ ᾿δ Οδοῦρ. βἔωμ ϑἰαν. Οἴτοσ. ἐκεῦ}] α Αὐτὰρ. 1. δι 
Ατπ,. σ. αἰΐφις. Ατπγ. Ἑά. μετὼ σοὺ--μετὰ σοὺ ἴῃ ςοπι. 15} 
α Ροϊεεπηᾶ εἴ 4112 5 ἰπίεγίαοεης Βα, ]. ς. 

ΧΥΤ]. ἀφελῷ] λήψομαι Ἐρίρῃ. ;, 28. δος βωπο Τα οῦ. 
ἴπ δοιχηοπῖρ. Απηδηο-1 3, ἀπὸ τῷὸἪ τυνεύμ.} κα τῷ 37. 

ΝΙΠΌ. 

ἐᾺκ του 

ὧν. ζ45775- 4 ίγίμεε ΑοΠ. 40. ΟΥΡΥ. -ἘἼνο αι!μάδηχ (οὐά. 1,Διτηϊ, 

(εῆε Αὐρ. -Ἐ ωο Αὐὑν. ἰρίε ἴῃ ὑπο 1]. ἐξά ποη ἴῃ δ]1ο. τὸ ἐπὶ] 
του ἐν 32. (αῖ. Νὶς. φαΐ μμῥεγ Ἀποπ. ἂρ. Ογργ. καὶ ἐπιϑ. ἐπ 
αὐτ.] κα ᾽ς. ἐπιϑήσω) ϑήσω τό, 3). Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατίε ἐδουπάα, 
293. ἐχχεῷ ἘρΙΡῃ. 1. ς. συναντιλήψ.} συναντιληψετ. 112. 
ἀντιλήψ. ἘρίρΆ.].ς. μετὰ 49] α Ἐρίρῃ. 1. ς-. ὁρμὴν] οργην 
22. λαϑ] Ἔ μου )ς. -Ἐ τουτου 44, ς4,) ς8, γ, 84, τού, 134. 
Βαΐ. 1, 4:1. ὙΠεοάογεῖ, ;, 232. δῖαν. Οὐἶγορ. Αγδῦ. 2. Αὐτ. 1. εοἷϊὶ- 

46. Αγ. Ἐά. καὶ οὐκ} α καὶ δϊιν. Οἴτορ. οἴσεις) ο:σης 
110, 132. δῖαν. Οἶτορ. αὐτὲς 25] αὐτὸς 1390. , 58. δῖαν. 
Οἴτορ. 

ΧΥΠΙῚ. Καὶ 1:5] “μα ὅν. Οἴἶτορ. ἐρεῖς] ἡϊς δούς. εἰς 
αὖρ.] εἰς τὴν ἄνρ. ΧΙ, 18, 128. ΑΙ4. , εἰς Οτΐψ. ἰ, 2όι:. καὶ 
φάγ. 15]. καὶ Οεοτρ. Αγπιεπὶ Οοάά. δἰϊφαϊ. Ατγπι. ἙἘά. κρέα 19] 
λα 52. χκρεᾶς τύ, 32) ξ7, 73) 775 131. (Δἴ. Νῖς. ὅτι] εἰς ὁ τι 
ζ.. κα Ἀπῃεηὶ (οὐά. αἰφυϊ. Αγ. Ἑά. ἐχλαύσχτε] ἐκλαυσετε 
(4ς) τό, τοό. ἔναντι} ἐναντιον τό, 28, 30, 44, 73, 74, 77, 84, 
ὃς, τοό, 134. (Αἴ. Νίς. Οτίς. 1, δό:. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρηπια τότ. 
ἐνώπιον 1ο8, 118. ἤσ ΠηΑΓΡῸ ςβ. λέγοντ ) εἰ αἰϊεεῤαιὶς Οεοτσ. 
Ατσιη. 1. αἸΠαυε. Αἴ. Εα. κρέα 29] κρεας τό, ς7, 75) 77. Οἵ. 
Νις-. ἡμῖν ἐριν} ἔριν ημ. τό, 28, 44) ς7, 73» 77» 85.) τοῦ, 130, 
131. ἐγιν} ἣν ςς. δίδν. Οεογρ. Απη. 1. αἰϊϊΐψυε, Αστῃ. ἘΔ. ἣν 
ἐςτιν (ῆς, αἰξειπιπὶ {τ}. εχ ππᾶγρ.) 7. ΙΝ, 18, 128... Κύριος] 
α 19. Οἱ. 1. ς. Απῇ. :. ὑμῖν] ἡβείαε). 59. ὕὥορ. κρέα 3} 
κρέας 73. (αι. Νίς. φαγεῖν] των Ργαεπιίτειης ΓΝ. ΑἸεχ. α Οοπιρὶ.(.. 

φαγεῖν κρέα] Χχρ. Φαγ. τς, τό, το, 28, 30, 44) ξ4, ςς, τ6, 57, 69 
71, 73» 759 77» 84) ὃς, τοῦ, 1οϑ, 118, 120, 130, 131, 134. 

1λρί. (αι. Νῖς. Οἷξ. 1: ς. δ᾽αν. Απη. 1. δἰ φαθ. Ατπι. Εά. 
ΑΙΘχ. 

" 
καὶ 

φαγ. κρέα υἷι.) α καὶ )ς. κα οπῃπία (εχ ὁμοιοτελευτῷ [οττε) τό, τοῦ. 
εἴ υἱ, νἱάεῖυτ, Ατδρ. 3. φάγεσϑε 25 φάγεσϑε ἴῃ ςοπη. 19] 
α Ροϊεδη). εἰ 4υα [εἰ ἰηϊεήδοεηῖ 16.. ς 7, 723» 77. λα δλάεπι ἰπ 
ἰεχῖι, ἴεὰ μαρεῖ εΆ ΠΙΔΓΡῸ ἃ ὈχὶπΊα τηδηι, 130. χρέα υἱκ.} καὶ κρέα 
Ιρί. κρίας Ολῖ. Νίς. ἶν. Οοπρρὶ. εἴ, υὐ νἸἀεῖυγ, Ατδῦ. 1, ἃ. 
τηςὶς ἱποϊυάϊε ΑΙεχ. - οτι ἐχλαυσάατε ἐναντίον Κυριον λγστι τ8τϑ 

ΧΙΧ. Οὐχ] ονχι 44) 74) 79» 134. εἰ πον ΑΓδΌ. 1. φά- 
γισϑι] Ἔ κρεα 29. Ογτγ. ΑἹ, ἱ, ρατῖε ρεῖπιδ, τόι. - ἐλίαηε Αταῦ. 3. 
φάγ. ἐδὲ δ.) οὐδὲ δ. φαγ. το, τοῦ, 118. δύο} ἡμέρας ς8. 
Ἔ ἰάσπν ουπὶ Ἂς Ῥιαταϊο ΙΝ. -Ἑ Ἰάσπῃ Ὁ κκ ἵπ οἰιδγδέξ. τηϊποῦς 
᾿ΑΙεχ. ἐδὲ τοντε ἡμέρας} αὶ εὐπὶ 44. 19. αὶ ἡμέρας 7ς. τού, 
1οϑ, 118. ἐδὲ 190] οὐ Οὐ. ἱ, Δό:. ϑέκα ] εχρεπις (ὁ (Πς) 
Οορῖ. ἡμίρας 2] καὶ 54) 71) 75, τού, τοϑ, 118. Απη. 1. 41|4χ6. 
Ἄτσηι. Ἐὰ. ἡμέρας 1.1} αὶ 7, τού. 

ΧΧ, Ἕως 19] Μὰ τἴῆμε σα Αταῦ. σ᾿. 2. Ασγηϊ. 1. δ] 14. 
Ἑὰ. ἕως τ" --ἴως 251, αἰκεζαῖγ. εἰ 4065 115 ἰηςεταοεηϊ 10. 

Ατπ). 

μῆν- 

ἡμερὼν]) μην. ἡμέρας τοϑ. «ἡμερῶν ΤὨἨδοάοτεῖ. ',233. ἠοίκηε νιδη επε 
δίαν. Οἴτορ. φάγισϑε) “γ' Ρῥγατηίαπε ΓΝ. ΑΙεχ, Ὁ ΚΩΤΝΕΣ 

Οορι. - ἀϊαπε Ατδθ. ᾿.. 2. 3. ἕως 49] ὡς 82. ἐκ] δια ΧΙ, 
19, τό, 1τοϑ, 118, 129. Οοχρὶ. τῶν μυκτ.} τοῦ μυκτῆρος ΙΝ]. 
ὑμῶν) -ἰ- κρεα (Ώ.) 11. ἔραι) ἔξω τό, ξ2, 73, 77.) 8ς, 130, 131- 
(αι. Νῖς. εἰς χολέρ.} ὡς χολ. ς2. εἰδκε (ἢς) Ατδῦ. 23. 
πεδία μη εἰς βλαδην ἐξ αδηφαγιας ἐχρ!Ἰςαἰϊοηὶδ εἴχο, 128. 

ληϊοεὶὶ- 

Κυρίῳ) 

ζν- 

γε τιν 
5. 

, 

ΦΗ- 

ἢ όκι. “ζα μέλ. "2 
Ἂ 

"εν 



. 

ΑΡΙ9θΜΟ 
ΚῈΦ. ΧΙ. 

21. 

Ἀ2. 

23. 

24. 

δῷ 

46. 

47. 

. 

“- ἐ 

Ι, 

ὔ ε {420 ἂν ς κω 9 Φ 9 [κά ’ Ὁ 9 » 6. νω ".-"» 7’ 

τήρων ὑμῶν" χαὶ ἐξαι ὑμῖν εἰς χολέραν, ὅτι ἡπειϑήσατε Κυρίῳ, ὅς ἐςξὶν ἐν ὑμῖν, χαὶ ἐχλαύσατε 

ἐγαντίον αὐτϑ, λέγοντες, ἱνατί ἡμῖν ἐξελθεῖν ἐξ Αἰγύπ]ου; Καὶ εἶπε Μωυσῆς, ἑξαχόσιαι χι- 
’ ς Ὰ 3 ᾿ αἱ 9 » ᾽ ἰωι Ν Ἅ .": ΄ ΄ » ρ ρ Ν, ’ὔ 

λιάδες πεζῶν ὁ λαὸς, ἐν οἷς εἰμι ἐν αὐτοῖρ' χαὶ σὺ εἶπας, χρέα δώσω αὐτοῖς φαγεῖν, χαὶ φάγον- 
ἰϑν ε ἰδ Ν ΄ ΄ 4 ΄ 3 φ Ν 3 ΄ 3 ρ ἯἍ, σὰ ΝᾺ, 

ται μήνα ἡμερῶν. Μὴ τπρύξατα χαὶ βόες σφαγήσονται αὐτοῖς, χαὶ ἀρχέσει αὐτοῖς, ἢ πᾶν τὸ 

ὄψος τῆς ϑαλάσσης συναχϑήσεται αὐτοῖς, χαὶ ἀρχέσει αὐτοῖς ; Καὶ εἶπε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, 

μὴ χεὶρ Κυρίε ἐχ ἐξαρχέσει , ἤδη γνώση εἰ ἐπιχαταλήψεται σε ὁ λύγος με, ἢ οὔ, Καὶ ἐξήλϑε 

Μωυσῆς, χαὶ ἐλάλησε πρὸς τὸν λαὸν τὰ ῥήματα Κυρία" χαὶ συνήγαγεν ἑξδομήχοντα ἄνδρας ἀπὸ 
τῶν πρεσδυτέρων τὰ λαδ, χαὶ ἔςησεν αὐτὰς χύχλῳ τῆς σχηνής. Καὶ χατέξη Κύριος ἐν νεφέλῃ, 

.»ν» φ ἃ, 98 ἃ Ὰ, 4 3 ΝἝ ἰδὲ ’ φο 5 5" 3 ΦΦ ᾿Ξ » [4 8ϑᾺ 

ζαι ἐλαλῃσε τσρος αὐτὸν, χαι πο αρείλατο ἄπο τοῦ “σγευμᾶτος τοῦ εἴ ἄυτῳ, χαι ἐπέσηχεν εχὶ 
Ά, ε 4 ν " 4 ε -- » ΄ ΦΦ , » 9 Ν ᾳ. 9 ΄ 

τὸς ἐδδομήκοντα ἄνδρας τὰς πτρεσξυτέρους" ὡς δὲ ἐπανεπαύσατο πνεῦμα επ᾿ αὐτὲς, χαὶ ἐπροφή- 
ἃ, 9 ἣν 4 

τευσαν, χαὶ οὐχ ἔτι “πσροσέϑεντο. 
εν 

ἐγ! 

Καὶ χατελείφϑησαν δύο ἄνδρες ἐν τῇ ταρεμδολῆ, ὄνομα τῷ 

Ελδάδι, χαὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Μωδάδ' χαὶ ἐπανεπαύσατο ἐπ᾿ αὐτὰς πνεῦμα" καὶ ὅτοι ἦσαν 
τῶν χαταγεγραμμένων, καὶ ἐχ ἦλθον πρὸς τὴν σχηνήν' καὶ ἐπροφήτευσαν ἐν τῇ «πααρεμθολῇ. 
Καὶ προσδραμὼν ὁ γεαγίσχος ἀπήγ[ειλε Μωυσῆ, χαὶ εἶπε λέγων, Ἑλδαδ χαὶ Μωδαδ ποροφητεύε- ὕγν. ττὉ τ 

γὼ Κ. 18, ς8, (0. ἐν ὑμιν} ἐπ πε νοήηύμι τὰν. τ. δἰ ἶφυς. 

Αττι. Εα. καὶ ἰχλ.}] α καὶ Απηεηὶ (οάά. αἱϊφι!. Απῇ. Εὐ. 
ἐναντίον) τνωπίον 10, ςς, τοθ, 118. λέγοντ.) ε, 4, εὐαιίε Οςοτα. 
Ἄτην. τ. δ ΐφις. ἅστι. Ἑὰ. ἡμ. ἰξιλ5.} ἐξηλϑομεν Υ]Π1. εχρή- 
τοῖς ἡ ἐξίλευσις ἡμῶν Θεοῖς. εχρείπιιπῖ ἡμῖν τὸ ἐξελϑεν Αἰπην 1. 
αἰΐίᾳυς. Αγπὶ. Βα. ἐξελϑ. ἐξ Αἰγ.} ἐξ Αἰγ. ἰξιλ 5. 7). ἐξ 
Αγ.) ἐκ γυς Αἰγ. 74, γ6, 82, τού, 129, 134. (Ἰονυρί. (Οὐογα, 

ΧΧΙ. Κοιὶ .5] μα δῖαν. Οἴτγοζ. χιλιαδ.} - αὐτὰ ΟΠ ΣΟ ἢ, 
440. 10. Ρεϊ. 6:8. πιζῶν]) α ϑίαν. Οὔἴτορ. 

ἐν αὐτ.Ά}., ΟΝ (1. ς. 1Πἀ. Ρεὶ. 1. ς. 

ἀκ)κ, δίαν. Οἷἶγος. ρμορυΐμε ἀὶς Οοογρ. 
4φπϊῤδκ! ανίεπε σαν. Οἴἶχγορ. αἰΐηυς. Ατγη). 

Ἑα. ἐν αὐτι} . 5ν. (ὐφοῦσ. Απῃ. 1. αἱίχις, Δπῃ. ΕΔ. ἐκ 

εἰ. (ορ". καὶ σὺ] καὶ σοι (Πς} 1Ψ, το. ἐμ ἀμίεπε δῖδλν. Οἤτοσ. 

εἶπας) εἶπες (τ. ΑΙ. ἷν, 279. εἶπας, Κύριι, Ιῴςπὶ, ν, 376. - πιλὶ 
Ατῦ. 3. χριὰ] χρίιὰς τό, 329 ς 7, 73», 77. Αἰεχ. (δι. Νὶς. οι. 
Αττῃ. τ. δίαυς. Ατγπι. Εα. δώσω αὐτ.} αὖτ. δωσὼω ι8. φα- 

ιν} ΑἸΝ,ΔΙ], Χ, ΧΙ, τς» τό, 18, 19, 28, 29, 30, 52) 54. 58» ςύ, 

ς7ν ο., (9, 64. 73. 74, 75, 83, 84. 8:, 128, 120, 130) 131» 134. 
(σαὶ. ΑΙά. Αἰεχ. 1Ερ΄. ΟγγΥ. ]. ς. 164, Ρεῖ. 1. ς. Ογε. ΑΙ. ἵν, 279. 
α Αὐψ. δῖε. α ορί. ΑπΡ. τ. 2. Αἰπη. 1. δΐφυς. Ατπι. 4. καὶ 
φαγονῖα.) καὶ φαγεῖν 19. αορι. Ατῦ. 3. ὦ εάδνι δῖαν. Οἴἶτζοζ. 
ἡμερῶν) , Ἀπ. 1.2.  κπρογε Ασπτα. ᾿. αϊΐφυς. Αττη. Ἑα. 

ΧΧΙΙ. Μὴ) πεὰν ἐγρο ΑἸῦ. 1. αὐτοῖς 12) ἐν αντοις (2. 

α 32, 84, 120. ( οπρὶ. ῬΠΠΟ 1, 4)ς. Αππη. ᾿. αἰΐΐφυς Αγαι. Ἑάὰ, 

αὖτ. καὶ ἀρκ. αὐτ. 1] , σῇ. ̓, 240. ΙΔ. Ρε!. 618. α καὶ ἀρκ. 

οιὐτ. τό. α αὐτοῖς ροΐιςπι). Οὐεοῖς. πᾶν τὸ ὄψιος) παν το νψος 

(Ως) )ς. τ΄. τὸ οψον Χ, 32, τοβϑ. (οπιρί. ΑἸά. 1 ρΐ, ΡΒ 1. ς. 
ΟὨγυῖ. ]. ς. οανπὴ ρήκ Αὐζ. Ἀππ. τ. δΐφυς. Απῃ. Εά. 
λύκε 8ῖαν. Οἰἶγος. τῆς 9αλ.)}  Αὐζ. Απη. 1. συναχϑυσῆ.] 

συναχϑησονται τς, τού. αὐτοῖς 3] α ἢ], ις) 16, 32, ςς, 64, 

ς. ῬΊμϊο 1. ες. συ, 1. ς. 164. Ῥεὶ, 1. ς. Αππι. 1. αἰϊΐΐᾳφυς. Απῃ. 
ἙἘὰ. δμιδϑεῖ ἱπ εἰιαγβᾶ. πιίβογς ΑἸκχ. χαὶ ἄρχ. αὖτ. 25] , 10. 
Οεοῖζ. κοὶ (δβεῖει ἐς ( ορῖ. 

ΧΧΙΠΙ. τῦρ. Μήωνσ.) ΔΙοβ Θεοῖς. Αττ. 1. δυς. Ασπν. ἘΔ. 

μλ} , Ὅεοις. χιὶ) πη χερ Χ, 1τςν τό, 18, 10, 28, 29, 30, 32, 
66, ς8, ὅ45) 74. 73. δ8ω. ὃς, τού, 1οϑ, 1:8, 128, 134. (ομρὶ. ΑἸά, 

ΑΙεχ. μή. (δι. ΝΊς. }υῇ. Δίαπ. 400. τ. ΑἹ. ν, 2)6. ΤΠκοούο- 
γεῖ. ἱ, 212. Αππ. 1. αἴϊᾳφυς. πη. Ἐῤ. Κυρίου} τον Κυρ. [Ν, 
ΧΙ, τό, 18, 28, 30, 7}, 82) ὃς, 1οϑ, 118, 130, 111. Αἰ. (δι, Νὶς. 

οὐχ) οὐχὶ Κ11, τό, 18, 19, 18, 30, ς(, 8, 49, 7. 82, 8ς, τού, 
1οΒ, 118, 128, 134. Αἰεχ. Πρ. (αι. δὶς. ἰξαρκέσ.) ἀρκεσ. 10, 
829. Οοπλ}}. ἐξαρκεῖ Οὐγ. Α].]. ᾿ς. ἐξαρχέσῃ (Δι. Νίς. ὙΠοοάο- 
τεῖ. ἰῃ Ολι. Ν ς. δὲ 1. πῇ. 1. αἴθᾳφυς. Αττο. ΕἘά, -Ἐ αντοις τοϑ, 

118. ΑΥΆΌ. 1. Δ. Οεοῖσ. τ ἦος δῖαν. Οἰἶγος. γνώση] ὄψαι 

Ῥμῖο ἱ, της. οὐεῤὴε Αμρδγ. εἰ ἐπικαταλήψ.}) καὶ εἰ ςζῳ, ς. ἢ 
ἐπικαταλυψ. ΠΧ. 1ἡρς,. εἰ ἐπικαλύψεται (Πς) 7υ. Δία. 400. 

ἱπὸὶ χαταλύψ. ΑΙά. ΡΒ ]. ς. ((' εονεργελεπάϊ Απιοτ. σε) σοι 
19, 1οό, 108. κα δίαν. Οἴἶτοσ. ἢ οὐ] α 83. ΑἸά, ΡΙμ]ο 1. ς. 
α Ρππο, ἔς δὐάϊάϊς λ12 ππᾶπυ5, ςς. δοη ἤπδαϊι Ογτ. ΑἹ. ν, 3γ6, (εἀ 
Υἱν, ρασῖε ἰεσυηάα, 292, μαῦδεῖ. εἰ ου »ς. Ἄττῃ. 1. αἰϊΐφις πῃ. Εά, 

ΧΧΙΨΝ. πρὸς τὸν λ.} “4] ονιπέπι ῥορκίναι ἑδπς (ορῖ. δώ ονικέπι 

ὁ λ. ἐν οἷς εἰμι 

ὁ λαὸς) α Αὐυζ. ρορυϊὶ 

ἐν οἵ;) Γ᾿ φ4ν0 (οριῖ. ἐπ 

ἐπ ζςπονμπι πε Δτῃγ. :. 

ΟΘΑ͂ΝΝΕΙ͂ 

Ἐα. 

οραίωπι ΑἸΔΌ. 4. ῥοραΐο οὐπὶ ἀπίουϊο δῖαν. Οἴἶτος. Οεοζς. 
ξορυ͵ο Ἰπιετροίϊο ἀπὶςυϊο Αττη. 1. αἰίίφυς Ἄττῃ. Ἑά. τὰ ῥημ.} 
τὸ ρῆμα ΙΝ. εχρήπιυης τὰ τροστάγμυτα Ατπι. τ. αἰθφυε. Αττη. 
ἘΔ. -Ἐ ταυτὰ τό, 31, ς2, 73ν 77. 31. (Υ. Νίς. Κυρία] α τό, 
32, ζ2) 73ν 77ν 131. Ολἱ. Νὶς. συνήγαγεν) συνήγαγον 64. 

Ἔ Μωσῆς (ψφυίρρε ἰπ ἰῃ τοῖα μονα (πώ οπὶβ ᾽ὰ Ηἰος 1 ἐξ ἰοπαγὶ9) 32, 
112. τῷ λα) α Οεοῖς. Αππθεπις (σά, υῃυ5. 
τοὺς χυχλω τοῦ λαοὺυ καὶ ἐγνσεν αντοὺς (ἢς) ΓΝ, 

ΧΧΝ. Κύριος) α 128. ἐν γε ίλὴ}] ἢ νεφιλὴ 128. εν νερ. 
καὶ ἐξὴ τς. ἰλαλ.) ἐλαλη το. - Κύριος Χ, τό, 10, ς3, ςςν, 57» 
23.) 759 77ν 8... 110, 131. ἱρέ. (δι. ΝΊς. -Ἡ ἰάσιπ, υηςὶς Ἰποϊυ πὶ» 

ΑΙεχ. τρ. αὐτὸν] τρ. Μωσην 37, 44) 549 78ν 132. τῷ. Μωυ- 

σὴν 74. 8ω. ιοό, 134. εὧνι Λΐοίε Ατῆν. τ. αἰᾳυς. Απτῃ. Εα. τα- 

ρι,λατο) ταρειλέτο τς, 18, 32», 37. 44») 64, 74. γν 118,. 112. 1ἰρί. 

πιριειλέτο γ6, τού, 134. αφειλε ΧΙ. ὅντ. ἄνδρ. τὰς α ἄνδρ. ϑἷδν. 

Οἴτος. α τὸς Απθεπυς (σά, ὑπυ8. α υπηυς Αγαῦ. 3. 
αὐτ}} ἐπ᾿ αντο (ἔς) 44. ἐπ᾿ αὐτου ΧΙ, ςο. ΑἸεχ. 

(οά. υπι5. ὡς δὲ] ὦ βαικίας τοῖς. ἐπανεπαύτατο) ἀνε- 

παυσατο 12, (7, 73. Ολῖ. Νίς. ἐπάυσατο 18. σγχώμα ἐπ᾿ αὐτ.) 

το ὧν. ἐπ᾿ ἀντ. 37, 445 44. 71, 74. 75» 76ν 84) τοό, τ20, 114. Οεοτῃ. 
Αππιεωυς Οοά. υηυ85. ἐπ᾽ αὐτ. τὸ πν ΨΟΨΝῚΙ, Χ, ΧΙ, ας τό, 18, 19, 

48, 29, 30, 32ν 48» τό, ς7, ς8, ς9, 64) 73» 77» 82, 82, ὃς; 1οϑ, ε18, 
12:8, 110. 111. ΑἸά. ΑἸεχ. 1ὲ10ρ(. (δι. Νὶς. καὶ ἐπροῷ. συτη. 

ἴᾳ4.} α 19.118. ἐπροφήτ.) τροεφητευσαν τς, τό, 18, 37, 44.) ξῳ, 

ς7, 64, 71», 73» 74ν 75» 76ν 84, τού, 128, 132, 134. ὥς προ ς8, 
ἢς εχ τοῖν. (ςἀ ργίπιο ἐπροῷ. ςς. “Ἐν τὴ τχριμξολη ΧΙ], 37, ς4, 

΄" 

φ Ν 

αὐτοὶ.) αν- 

ἐπ᾿ 

ἐν 111. Αττηδηυ9 

)ξ. 134. Οορι. ΑἸδΌ. 3. Απι. 1. αἰδΐᾳυς. Ατπι. Εα. ἐκ ἔτι) 
2 ὁος πνοαὶ δῖαν. Οἰΐσογ. 

ΧΧΨΥῚ. κατιλειφ9.) κατεληφϑ. 19, 44, ΠΝ ἄνδρις ἢς εχ 

οοιτ. ἰοὰ ανδρας ρείπιο, 134. εἰ ΑΒ. . χαὶ ὄνομα) 
α ὄνομα 44. τοῦ. Οεογζ. κα χαὶ δἷδν. Οἷἶτοξ. τῷ δὲντ.) φεωπω; 
οὐπὶ ἀπίςυϊο Οςοι. Μωδαδ)ὴ Μοδαδ 37, )ς, 132. εχρηην 
Μωλϑδα ὃ Θεοῖς ἑπανιπαύσατο) ἀνεπαυσατο 1, ς7,) 77, 131. 
α Αταδ. ι. 2. πνεῦμα} τὸ τν ’ὕἅΐν, ΝἼΙ, Χ, 1 ς.) τό, 18, 28, 30, 

32) 37» 44. 5845) 55» 506) 57, 58, 59, 64» 73» 74» 75» 77, 84) ὃς, τού, 
1οϑ, 118, 128, 1295) 130, 131) 134. (οπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 1ἱρί. Ολι, 

Νὶς. ΑἸδ. τ. 2. σσεοῦρ. ἅττ. 1. δίαυε. Ασπὶ ΕἘά. τ ῤνοράεία- 

τετεπί Αμῦ. 3. ἅτοι) αντοῖ τό, 28, 30, 32) ς7ν 73, 77, ὃς. Ὁ ῖ. 
Νις. τῶν καταγιγρ.] γιγραμμέενοι 131. Ἑ ἡ} πε Αὐτὴ. 1. αἷϊὶιο 

φυς. Απῃ. Εά. καὶ οὐκ ἦλϑ. πρ. τὴν σχ.}) αὶ 16, ς4, 73ν 77. 

αἀήοτιρῆϊς ππλγαῖπὶ ἰφουηάα πιδηυς 1311. Ὠποὶ5 ἘΡῚ ΤῊΝ {υρρίεῖα {(ἱ!, 
αὖὺ Ἑάϊιοτε, (ας. ΝΊς. ὅλον] πλϑοσαν 19) 1ο8, 118, 120. Οοπνρὶ. 

τρὺς τὴν σκ.} ἐν τὴ σχηνῆ ᾿ς. εἰς τῆν σχ 11, Χ, 18, 19, 28, 20, 

37. ξ4η ξς, τύ, ς8, 59, 64, 7ς) ὃς, 108, 128, 130, 132. Αἰά, ΑἸεχ. 

Ἰλρί. στοῦ. Ασπι. σ. δἰΐφυς. Απτ. Ἐά, ἐπροφήτευσ.} προιφη- 

τευσ. τς) τύ, 37) 44γ 54) 57) 645) 71) 73» 74) 84) τού, τ1λ4. ἔς εχ 
«ςοτῦ. {πὰ ἐπροφητεισ. Ρηπιο, ςς. τροιεφητενον 18, 7ζ,) 128. ΑἸά, 
Ἔ μιν γι. ἐν Τὴ ἢ παριμᾷ. 7 εἰς τὴν παρεμβολὴν )ς. Οὐορί. 

ΧΧΥΝΠ.. Καὶ : οἿ α δος. τρόσδραμ.} ΓΤ ΣΙ Οεο. 

ὁ γέαν.} α ὁ ΧΙ, τοῦ, 18. -Ἐ χη Θεοῦ. Ασπη. 1. αἰΐφις. Ασπι. 

Μωνσῃ] τω Μ. ΝὟἼ,, Χ, τς, τό, 18, 28, 37. 545 τό, ςβ, (0, 
4, 73) 74» 755) 77» 84, 85, τού, 128, 130, 131) 132, 134. ΑΙά, 

γ"5 



ΑΡΪῖΪι.ΜῸΟ 11. 
ΚΕΦ, χι 

σιν ἐν τῇ σπαρεμδολῇ. Καὶ ἀποχριϑεὶς Ἰησοῦς ὁ τῇ Ναυὴ, ὁ ππαρεςηχὼς Μωυσῇ ὁ ἐχλεχτὸς, 48. 
εἶχε, Κύριε Μωυσῆ, χώλυσον αὐτός. Καὶ εἶπε Μωυσῆς αὐτῷ, μὴ ζηλοῖς ἐμέ; χαὶ τίς δῴη 29. 

“πάντα τὸν λαὸν Κυρίε προφήτας, ὅταν δῷ Κύριος τὸ πνεῦμα αὐτῇ ἐπ᾿ αὐτός ; Καὶ ἀπῆλθε 30. 

᾿ Μωυσῆς εἰς τὴν παρεμξολὴν αὐτὸς χαὶ οἱ πρεσξύτεροι ᾿Ισραήλ, Καὶ πνεῦμα ἐξῆλθε παρὰ Κυ- 31. 

(χὔ 

ρίου, χαὶ ἐξεπέρασεν ὀρτυγομήτραν ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης, χαὶ ἐπέξαλεν ἐπὶ τὴν πταρεμξολὴν ὁδὸν 
ἡμέρας ἐγτεῦϑεν, χαὶ ὁδὸν ἡμέρας ἐγτεῦϑεν, χύχλῳ τῆς παρεμξολῆς, ὡσεὶ δίπηχυ ἀπὸ τῆς γῆς. 

Καὶ ἀναςᾶς ὁ λαὸς ὅλην τὴν ἡμέραν, χαὶ ὅλην τὴν γύχτα, χαὶ ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν ἐπαύριον, χαὶ 32. 

συνήγαγον τὴν ὀρτυγομήτραν" ὁ τὸ ὀλίγον, συνήγαγε δέχα χόρες'" χαὶ ἔψυξαν ἑαυτοῖς ψυγμὲς 

χύχλῳ τῆς παρεμξολῆς. Τὰ χρέα ἔτι ἦν ἐν τοῖς ὀδδσιν αὐτῶν πρινὴ ἐχλείπειν' χαὶ Κύριος ἐϑυ- 33. 

μώϑη εἰς τὸν λαὸν, χαὶ ἐπάταξε Κύριος τὸν λαὸν πληγὴν μεγάλην σφόδρα. Καὶ ἐχλήϑη τὸ 34: 

ὑνγομᾶ τοῦ τύπου ἐχείνου, μνήματα τῆς ἐπιϑυμίαρ' ὅτι ἐχεῖ ἔϑαψαν τὸν λαὸν τὸν ἐπιϑυμη- 
τήν. ᾿ΑΖὸ μνημάἄτων ἐπιϑυμίας ἐξῆρεν ὁ λαὸς εἰς ἰὼ νὼ (καὶ ὼ ὁ λαὸς ἐγ ᾿Ασηρών. 5. 

ΑΪεχ. 1ἰρῖ. δι. Νις. καὶ εἶπε] καὶ απηγίειλε 77. κα καὶ 8. γγαροηυηξ Ασπῃ. 1. δ ἴφυς. Ασπι. Ἐά, παρὰ} ἃ Θεοῦ. ἐξει 
Ἥ αὐτῶ 37, ξ4» ς6, ς8, 745) 75, 84, τοῦ, 118, 132, 134. εἰ αἰϊεϊ! εἰ πέρασεν)] ἐζεπετασεν ΙΝ, 18, ς8, 128. ἐξέδρασεν Ευΐ, ἴῃ ΡΩ͂; 4.74. 

Ἀπτη. 1. αἰΐαψυς. Ασπὶ ΕἘὰ. -Ἐ ἐς Οεογρ. λέγων] -- λαξε (ῆ5) ὀρτ. ἀπὸ τῆς 5αλ.}] κα τῆς 16, ς4, ς7, τ9, 73. 7ζ. 77, 131. Αἴδχ. 

18. 19» 54. 74. 73. 84, τού, 118, 134. Οοηλρί. ΑΥΑΌ. :. 2.3. ἐκ 9αλ. ὁρτ. (οι, Αρρ. 3.2. - ἡδε Αὐπὶ. 1. ἐπέβδαλ.} 
Ἀχη). σ. αἱϊαιιδθ. Ἀπ. ΕἘά. εἰ πωπείαυΐ! Οεογρ. Ἑλδαδ] ἧκχε- ἘΞ απ ΑΥδο. 3. τὴν παρεμθ.} τῆς πσαρεμξζολης 120. Οοπηρὶ. 
σας ὅτι Ἑλϑαϑ δζς. ἂς Ἰοτειτοραῦνςε, εἴ Ἰρῇ Τοδις τὐδυῖς, Ογτγ. Ἡϊεο,. παρεμξολὴν---παρεμξολῆς} α Ροῆτεπη. εἴ 4ι88 Πἰθ ἱπτοηασεηῖ, [μα πηαγ- 
Ὁ αΐεςῃ. χνὶ, 237. ΔΙΌ υπΊ Ῥύσι της Αττη. 1. αἰΐφυθ. Ατη). Ἐά. ρἱπὶ δἀὐΐοιρης ῥγίπια τλσ5, ΑΥΠΊ. 1. ἐντεῦ). τ -ἐντεῦϑ' 25] 
ἹΜωδαδ] Μοδαδ 37, 112. ἧς ΤὨεοάοτεῖ. 1, 234, ἰη (οάϊες, (ἐὰ Μω- ἀκα ροϊεεπι. εἴ {ιια [5 ἱπτει)ασεηξ τό, γ). Ευΐ, 1. ς. κα δδήξιη ἰπ ἴεχῖυ, 
δὰξ 1ἴδῖ ἰὰ Ἑάϊπίοης, ἴοὰ Ἰάετι Μωδαδ' 11,4. Μωδὰμ, Ογτ. ΑἹ. ἵν, {πὰ πιδγσίηὶ δάίουρῆς ρυπια πιδηι5, Αταδ. 3. ὡσεὶ δίπηχυ] ὠὡσει 
ττοο, δὶ Μωδαδ 4118]. εχργίπιϊς Μωλϑδαδ Θδοσσ. αγτουϊαπὶ ρθ- διπηχυν γι, τοῦ. ΑἸά. ΑΙεχ, ὡς ηδὴ τηχυν (ῇς, σογγιρῖε εχ ὡδεὶ 
τηϊπυπς Αππῃ. 1. δ φις. Ασπλ. ΕἘὰ, τροφητεύουσ.} καὶ τροῷ. 18. διπηχυν (οὐϊςῖβ υης]8}15) ζ9ς. ὡσει σηχὺν ς8. ἀπὸ νἱ-.}} μὲ" 
ποροφητευσεσιν (Π60) 134. προεφήτευσαν ΟΥγτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρήπια, 161, ἐπὶ ἴπ ομαγαέϊ. πιίπογε Αἰοχ. Ὄχρήπος ἐπὶ ΘΟ ογρ. ».2 
4πὰ 4181 υἱὲ Ναῖ. “γοῤΛείανενγμπι Αττὴ. 1. αἰ ἴασυθ. Απῃ. Ἑά. τῇ ΧΧΧΙ]. αναςὰς} μωατγεχὶε Οεοτγρ. ὅλην 1] α Ατγηϊ. τ. 

ταρεμθ.} ἴῃ ἢυπι. Ρ᾽υγΑΙ ἐχργίηγς δίαν. ΟἸἶτγορ. ἡμέταν 13} -Έ εχειίνην 18, 44) ς4. τό, ς8, 74, 7» γ6, 84, τοῦ, 134. 
ΧΧΥΙΙ. ἀποκρι5.] γοίροπ 4! Οεοτρ. Ἰησδς] ὁ Ἶησ. Οοπρί. (πρὶ. -Ἐ Ἰάετι ουὐπὶ δέ ργ πιο ΙΝ, -Ἐ ἰάδιπ ἴῃ οΠλγαέξ. πλϊποῦς 

εχριπιιηξ Ἰησοῦ Απη. σ. δίσυθ. Ατπι. ΕΔ. κὰκ Οεοτγρ. ὁ 1] κυπὶ κα ργαπηῆο ΑἸεχ. ὅλην 3] (4 Οεοτρ. καὶ ὅλ. τὴν ἡμ. 
εχργπιῖς ὁ υἱὸς Οορ. ὁ παρ. Μ, ὁ ἐκλ.] ἐχρτίπιυπι ὁ ἐκλ. ὁ παρ τὴν ἐπ.) α Ευΐ, ἴῃ ΡΣ 474. τὴν ἐπαύρ. ̓7λ τὴν 18. τῇ ἐπανρ. 

ἐναντίον ἍΜ. Οορι. Αἴδδ. 3. Οεοτγρ. ὁ ἐκλεκτ.) -Ἐ αὐτῶν (ῇη0) 1Π1, ςῳ, τό, ςο, )ς. (οπιρί. τὴν ἐπαύρ. {δὰ τὴν ἴῃ οματαξξ, ΤηΐποΓο, 
14. “Ἔ αὐτοῦ ΙΝ, ΝΠ], Χ, τς, τό, 18, 28, 29, 30, 32) 37) 44, ζ2), ΑΙεχ. ἐκ σσαβίπα Αταν. 1. αἷίαυς. Αττῃ. Ἑάὰ. καὶ συνήγ.} 

τό, ς7, 58, 59) 64. 73» 74. 76») 77ν 84. 8» τοῦ, τοϑ, 118, 128, 130ς,). κα καὶ 18, 44) 74, 75) 76, 84. τού, 128, 134. Αἰά. Ατπ!. τ. δἰϊίψυε, 
131, 132, 1324. ΟομΡ]. ΑἸά. Αἰεχ. εἰρῦ, δὲ. ΝΊς. Ὑπεοάογεῖ, ἢ Αση. Ἐά. συνήγαγον] συνηγάγυσαν ΧΙ, 129. συνέλεγον 19, 
(αἱ. Νὶς. δὰ 1. δῖαν. Οὗτος. εἰ οἰεῆδας εἴμε ταῦ. 1. 2. εἶπε] τοϑ, τ18. (σπιρὶ.  ἕκαςος τὸ ἀρκοῦν Ευΐ. Ι. ς. τὴν ὀρτυγ.] 
καὶ εἰπε 18. ϑίαν. Οἴτορ. Οεοσρ. Αὐτη. σ. Κύριε] Ἔ μουν, ,αυγ]. ς. ὁ τὸ ὀλίγ. -ι κόρους] ὁ ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασε, καὶ ὃ 
ΨΠ, τς, τό, 18, 19, 28, 29. 20, ξ2, τό, ςΥ, ς8, ζ0, ὅ4, 73.779 84, 8ϑζς, τὸ ὀλίγον οὐκ ἡλατ]όνησε (ν]άε Εχοά. χνὶ, 18) Ευΐ. ]. ς. εἰ ῥχαιηϊῖο 

1σϑ, τ18,130, 131. Οοηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Τρ. (δι. Νὶς. γε, Ηϊετ. πιηΐ Ασγαδ. 1. 2. συνήγαγε ] συνήγαγον ΧΙ. Α 52. Ἐ αἰιφκὶς 

(διεςῆ. χνὶ, 227. Ογγ. ΑἹ. ἵν, σιοο. δῖδν. Οὗτος. Οδοῦρ. τῷ μου δίαν. ΟἹ Γ. καὶ ἔψυξ.} καὶ ἐψησαν ς2. καὶ ἔψωξεν ΕυΓ. Ι. ς. 

“ΓΜεοάογεῖ. ἱπ ὑπὸ 1. δὰ ποπ -- ἴῃ 4]1ο, ἰπ (δι. ΝΊς. δὰ 1. δδονιίπε:Ὺ καὶ ἐσφαξαν 11. καὶ ἐσφαξαν καὶ εψυζαν 44, ς4,. τς, ςὅ, ς8, ):, 

»εὲ τῆδιρο Ἀπῃ. Εά. χώλυσον) 2γολίῤετε (Π.) Ἀπῃ. Ι. 411 406. η6, 84) τού, 134. εἰ οεοῇ μπὲ ῥτανκαπε Αἰτῃ. 1. αἰθαυθ. ΑΥΠῚ. 

Ἄπη. Εα. Ἑά. ἑαντοῖς]) εαὐτους (ἢ) τό, τοὄ. ἑχυτ. ψυγμ.} ἐν τοῖς 

ΧΧΙΧ. Μωυσ. αὐτῷ] αὑὐτοις Μ. 10. 'αυτω Μ. 1, ΙΝ,ΨΙΙ, Χὶ, ψυκτῆρσι (4) Εὐυΐ. 1. ς. ΠΣ Πυρταίοτρῖ, ἀποκτηα (ῆς, 
ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 30, 375 445 φῦ» 6, ς7, ςθ; ς0. Ὁ, 64, 73) 7») 77, 82, Ἑχερεϊίουτη ἔοτῖε Ογροὶ τεσεη5) 41 τῆᾶπὰ τοῦ. κύκλῳ] εξζω γι. 

84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 1295) 130.) 131) 132,2) 134. (ηλρὶ. Αἰεχ. 1101. ΧΧΧΙΠ. Τὰ κρέα] τὰ δὲ κρεῶ ΧΙ]. εἰ Ῥγξτη ταηζ Αγαὺ. 2. 

Ὅτι. Νῖο. Θθοτς. Αὐτι. τ. αἰΐᾳυε. Αππτῃ. ἘΔ. α αὐτῷ 128. ἐμέῇ δῖαν. Οὗτορ. ἔτι ἥν] ἣν ετὶ 32. (δῖ, Νίς. ετιὶ ἢ (η0) μ΄ αὶ ἔτι 
συ μοι ΠῚᾺΊΝ, ΝΙΙ, Χ, ΧΙ, αςν τό, 18, το, 28; 29, 30, 37) 445 52) 534, 74. Οδοῦ. ἔτι ἦν ἐν τοῖς ὁδ. αὐτ.} α ἐν τοῖς ἐδ. αὐτ. Ἐπ, ἴῃ ΡΗ͂; 
ξς, 6, ς7, 58, 59, 64) 71» 735) 74) 755 76, 77, 82, 84) ὃς, τοῦ, τοϑ, 472. ἐγαπί ἐΐ σείδμις ἐπ᾿ ἀεπεϊμς 51αν. Οἴτορ. ἐκλείπειν} ἐχλι- 

118, 128, 1205) 130, 1319) 132, 124. ΑἸά. Αἰεχ. Τιρῖ, δὲ. Νίς. πεν ΙΝ, τ, 32, 71, 74. 77. τού, 131, 114. (ὐοιηρί. ΑἸεχ. (αῖ, ΝΊο. 

Ομεγή. νἱ, 333. Ογτγ, Ηἰεγ. ΟδίεςΒ. χνὶ, 237. Ὑεοάογεῖ. ἰπ Οδί, ΝΙΌ, ἘΕπ4.1. 5. εκλειπὴ 7ς. ὄχρηηιῖ ἐκλείψεως δῖαν. Οἴἶτορ. Κύρ. 

Δ 1. Ατι. 1. αἰΐᾳυς, Αππη. Ἐά. σὺ ἐμοὶ Οοπίρί, ΟἸγγΐ, χὶ, (66. ἔϑυμ.} ο Κυρ. εϑ. 82. εϑυμ. Κυρ. 1᾿]. ΕὐΓ.1..ς. -Ἡ σφοδρα 18, 

Ογε. ΑἹ. ἱνφ ττοο, σοι μοι (0) 22. σὺ ἐμὲ Ατδλη. ἴ, ς-2ο6. τ΄ 82, 128. ΑἸά4, 514ν. Οἰἶγορ. -Ἐ ὀργὴ τό, ς8. Οοτηρὶ. -Ἐ Ἰάεπι 
»πεὶ ρναδία ϑῖλν. Οἰἶτορ. χαὶ τίς] α καὶ Ο γῇ ν, 170. νὶ, 26. οὑπὶ δέ ργπὶ Ποὺ ΙΝ, -Ἐ ἰάδπι ΓὰὉ δ. ἴπ οβαγαέξ, τπηΐποτε Αἴδχ. 

ΑΥΔΌ. 4. δῖαν. Οἴἶτορς. τίς γὰρ Ογτ. ΑἹ. ἷν, τιοο, (οά τίς :δπῖαπη͵ -Ἐ ἰάεπι ΠΡ Ἀς, (4 ἤἥπε ἤρῃπο ἤπαῖῖ Αταθ. τ..2. ὀ Αεἰς τὸν Δ. οιπὶ 
πη ἀνίοῦιι5 1]. «115. δῴη] ϑωση 31). δώσει ΟἾγί. νἱ, ςχό. δὼ 1}44.] πδς πο {μδ] οἷς Επ, 1. ς. ορκίο συπὶ αὐτίσαϊο ὅς, ΑτΏ], 1. 
Ἱν, ΧΙ, )ς. ἄς εἴ γῇ νἱ, 333, [84 εἴαπι δῴη 4110}, ἄν δῷ Αἰδαη, αἰϊίφιιε. Αγπὶ. Ἐά. λαὸν 15] - αὐτου 44. 1 αὐτου ρτίπιο, ἐξά 
1. ς. δώοι (αι. Νίο. δοίη Ογγ. ΑἹ. ἵν, ττοο, {εά αἷδὶ τὲ αι. ροῖϊεα ἀεϊεξιηῖ εἴξ, Π. ἐπάτ. Ἰζύρ.1 Κυρ. ἐπατ. 1. Κύριος 8. 
πᾶντα τὸν λ.} ταντι τω λαὼ γξς.“ κα πάντα 1ς) 59,9) 64. τῷ λαῷ τοῦ, Οεογρ. τὸν λαὸν 2] αὐτοὺς )ς. ἐν τῶ λαω ΧΙ; τς, τό, 

τληΐυιτι Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς εου πάλ, 29 ς. ἱν, ττοοὸ. ομεμθηὶ ἀμης ῥορμΐαπε 18, 28, ζ2, ςς, 64) 73, 775 128, 131. ΑἸά, ΑΙΕχ. Πρ. ἧς ἴπ 

Οεοῦρ. Κυρίου] , 28,44, ὃς. πρροφήτ.} -Ἐ εἰναι γ1. ΟἸμΎί. ν, ἴεχέι, δὰ τὸν λαὸν τηαῦρο, ὃς, εἴ ῥγὶπιᾶ τηλπὰ 130... α Ἀποηγιῃ. 8ρ. 

170. νἱ, ς26. χὶ, ς66. Αἴθδη.]. ς. ἐπ ἐγοβλείαι Ηΐεν. σδοῦσ. ὅταν Ἀπηῦγ. πληγὴν μεγάλην) πληγὴ μεγάλη ΙΝ. Οομῖ. ἴῃ παπη. 
δῷ Κύρ.] οταν δωη Κυρ. 29, ς9ς. ἕν τῷ δδναι ἸΚύριον ΘΒ γί, νἱ, 556, ῬΙΟΓΑΙ ἐχρυϊης Ατπι. 1. αἰΐφυας. Ασα. Εά, 
{εὰ ΑἸ 1 υὐ Νὰτ, εἰ ἀεί Ἡ]ετ. τὸ πνεῦμα] τὰν τὸ ὧν. 19. αὖ- ΧΧΧΙΝ. ἐκλήθη) ἀίπε υοσαλων ἐμ ἈΠΟΙΥΠΊ. ΔΡ. Απίδτ. μνήμ.] 
τοῦ} α 15, 64. τὸ ἅγιον ΟἸγί, νἱ, 27, ἐδὰ 410] δες ποὴ δ-Ἅ μνημᾶτος ς2. μνῆμα τό, 29, 59. τῆς ἐπι9.] α τῆς ς 7, 73. 
Ἰυηρι, ες Ἑυγ Δ ΡΩ͂, 4)5. ὅτι] ὁ δὲ (ἅς) )ς. α11, γι. ἐπιϑυμητήν) 

ΧΧΧ. Μωυσ. - ἐξ ὅ5ῖαν. Οἴἶτος. Ἰσρ.} τῇ Ἰσρ. Ἐυΐ, 'ὰ  ἑ ἐεπιϑυμητον 44. ς8, ς9. δῖαν. Οἰτίος. Αγῃ). 1. δ ΐαφυθ. Ἄττῃ. Ἑά. 
ῬΙ͂. 472. ΧΧΧΝ. ᾿Απὸ] καὶ ἀπὸ κ4,) 7ς. Οορί. Αἴὰθ. τ. 2. 3. ϑ8ιαν. 

ΧΧΧΙ. τγῶμα ἐξ. εξ. τνευμὰ «ἃ, γ8. απὶούμιη δὰ ρεῦμα Οἴποσ. Θεοῖς. Αγ. 1, αἴϊᾳυε, Απη. Βά, ἔπι3.} τῆς ἐπι. 

-- .ὄ -- 



ΑἈΡΙΘΟΜῸΘΊΙ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

:. ΚΑΙ ἐλάλησε Μαριὰμ χαὶ ᾿Δαρῶὼν χατὰ Μωυσῆ, ἔγεχεν τῆς γυναικὸς τῆς Αἰϑιοπίσσης, ἣν 

ἔλαξδε Μωυσῆς, ὅτι γυναῖχα Αἰϑιόπισσαν ἔλαξε. Καὶ εἶπαν, μὴ Μωυσῇ μόνρ λελάληκε Κύ- -. 

βίος ἢ οὐχὶ χαὶ ἡμῖν ἐλάλησε ; χαὶ ἤχουσε Κύριος. Καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς πραὺς σφόδρα 

παρὰ “πάντας τοὺς ἀνθρώπους τὰς ὄντας ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ εἶπε Κύριος ππαραχρῆμα “«ρὸς 
Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρὼν καὶ :Μαρίαμ, ἐξέλθετε ὑμεῖς οἱ τρεῖς εἰς τὴν σχηνὴν τοῦ μαρτυρίου... Καὶ 

ἐξῆλθον οἱ τρεῖς͵ εἰς τὴν σχηνὴν τοῦ μαρτυρία" χαὶ χατέδη Κύριος ἐν ςύλῳ γεφέλης, καὶ ἔςη ἐπὶ 

τῆς ϑυύρας τῆς σχηνῆς τῷ μαι τυρία' χαὶ ἐχλήϑησαν ᾿Ααρὼν χαὶ Μαριάμ, χαὶ ἐξήλθοσαν ἀμφύ- 

ΤΕ: Καὶ εἶπε πρὸς αὖ αὐτὸς, ἀχόσατε τῶν λόγων μοῦ" ἐὰν γένηται προφήτης ὑμῶν Κυρίῳ, ἐν 

ὁράματι αὐτῷ γνωσϑθήσομαι, χαὶ ἐν ὕπνῳ λαλήσω αὐτῷ. Οὐχ οὕτως ὁ ϑεράπων πεν Μωυσῆς, 

ἐν ὅλῳ τῷ οἴχῳ μᾶ σιςός ἐς!. Στόμα χατὰ ςόμα λαλήσω αὐτῷ ἐν εἰ εἴδει, χαὶ οὐ δι᾽ αἰνιγμάτων, 
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16, 18, 10, 28, 29, 32, τό, ς7, ς8, 6, )1., 74,7}, ϑῳ, 8ς, τού, 118, κᾳ. αἰϊεγυῖτ εἰ αυα δίς Ἰηϊο)αςοηῖ 26. μαρτυρίου 131 Ηἷς ποη ἀπείπ- ν᾿ 

128, 110, 1319) 114. (οπιρί. ΑἸΙά, Αἰεχ. 1ἱρέ,. Οδι, Νὶς. ἐξῆ- ευὶϊϊ (οπιρὶ. καὶ κατέξη] α καὶ (οπιρὶ. ἐν σύλῳ νεφ.} ἐν 
("] ἐζνρε δὲ τό. εἰς) απὸ το. ἐν (ἤς) 1 ρ, ᾿Ασηρ. ιτ5--- νιφιλη29ς. ἔςη] ἐγὶ ς. ἐπὶ} εχρήπιυπι παρὰ Οεοεν. Ασπι. τ. 

.}}. Ἅδην. 1] α πρβ πὲ εἴ φυαε ἰδ ἰηϊεαςεπι ς 4, (9, 128. Απιθ. ἢ. - δἰϊαιε. Αγπν. Εά. τῆς 3ύρ.} τας ϑυρ. 44». 74» 70, 134. ὥς 
᾿ " “" 4. 3. Απη. . αἰϊΐᾳις. Απῃ. ἘΔ- τ ̓̓ Ασνρώϑ 19] Σασηρωϑ τ9ς.ἁὨ ὗὐντ. Αἱ. ἱς ραγῖς ἐεουηάα, 378, (εὦ ϑύρας τλητΠῈ 810]. ἐεχρχιπγυηῖ 

νοἰ: ᾿Ασειρώϑ' Αια εχργπης ᾿Ασερωϑ Βῖς, φυδηφυλπι ᾿Ασηρώθ πιοχ, τὴν ϑύραν Οεογρ. Αγιη. 1. ἡ ϊψυς. πῃ. Ἐά. ἰχληϑ.} οσέσυ! 
(ορι. 1: πρόυ τού. ὁ Δ. ἐν ᾿Ασηρ.) ὑείση τὰ δίαν. Αὔῶρ. 23. τοέσιν οἱ (οοτς. Μαριαμ) Ἔ ἐξέλϑετε ὑμεῖς 
1οό. ἐν) εἰς ; ᾿Ασνρ. 2] ᾿Ασειρώϑ ΑΙα. οι τρέις 195) 1οϑ, 118, καὶ ἐξηλ3.] α καὶ Οοιρί. ἐξήλθοσαν] 

ἐξηλϑον ΓΝ ΝΊΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 10, 28, 29, 30, 32.) 44) ς2.5 ς 4, 
Ι. ἰἱλαλ.] δρεκεὶ Λικὶ δῖαν. Μοίᾳ οϊοομὶ μπὲ Ἄττῃ. 1. δ ἴχυς. ςζ, τύ, ςγγψῳ 73ν 74. 73» 76, 77. 8.9 Βς, τού, τοβ, ει8, 128, 120, 

Ἀπη. Ἐά. Μαριὰμ καὶ ᾽λαρ.] λίχρια καὶ Ααρ. Ν1], 20, 82. 130, 131, 134. Οοιπρὶ. ΑἸ4. Εἰρῦ ας. Νις. ἐξηλϑοσαν ρτίπιο, : 
Αλρ. καὶ Μαριαμ ΚΝ, 10. ς ς, 108. δήωνσ5) Μωυσέως 18, τι.8. ἔκὰ ἰϊετα σὰ ροῆελ ἐεϊεῖπ;, [Π. 
λίωσιως ᾿απιλίς. τ, ςύο. Αἰϑιοπισσης) Ἔχργπς μώρης (1. 6. ἰοπτῖς ΝΙ. εἶπ Κυριος 19, 44. 44» τό, ς8, )., 1τ18. (οπιρῖ. 

λίαν“) δῖαν. Οἶτος. 7", (ῆς, ἰοτῖς αυοά ἱπ πνο ἰπίσγργει!9 πρὸς αὐτ. “ν ργαπηπυπο ΙΝ, ΑἸεχ. α 583... Κύριος ς9, 74» γ6, 

ΖΕ ορίδ ρεὸ [πάϊδ ἔμεπι μαυϊα) Οεοτρ. ἣν ἴλ. Μωνσ.) α 18. 84. τού, 134. Ογτε. ΑἹ. 1, ματῖε Γξουηάλ, 378, ἰΐς δυσίπα Ατπι. τ. 

Ὧν) η"ς ΧΙ, τό, ς9. Αἰεχ. λίωνσπς) “ ρμεχιπδίπαης ΓΔ΄. ΑἸεχ.. αἰίχυς. Αται. ΕἘά. ἐὼ Οοοτ. δίαν. Οἴτορ. ἀχέσατε] ἀχχσετε 
Ῥο νοζεσὶ μαδεῖ ὑξηυπὶ ἄμλὶς Αταῦ. τ. ὅτι) - λίωσης (ον, ς8. Ἐ ὅὴη τό, ς8. - ἰάεπν εὐἰπὶ ἈΚ ρεσπο ΓΝ. Αγαῦ. 1:1 2 
ἈρΡρΡ. 333. καοὐμὴ (44ᾳ. Αταδ. 3. Αἰδιόπισο αν} σχρτιπιῖς μωρην  ἰάσπι (Ὁ ὶκς ἴῃ οβαγαέξ, πιίποτε Αἰεσχ τῶν λόγ.} τὸν λογον ςό, 

δῶν. Οἴτος. 1. 2΄.απε Οὐοῖς. )ς. Ῥαπιδίς. ᾿ϊ, ςόο. (τ. ΑΙ. 1. ς. δά «ἰδὲ υἱ ναῖ. μου] { ἀμ- 
11. εἶπαν] εἰπὸν 32. 44, 74) 75. 84. τοῦ, 134. θαπιδίς. ἵΐ, -(όο. φότιροι Παμιδίς. Ἰ. ς. ἰὰν] ὅτι ἐᾶν ῬΗΠΟ ἱ, τοϑ, (δὰ ἐὰν τλητυπὶ 

Ογνε. ΑἹ. , Ραπε (εςυπάλ, 378, εὰ «ἰδὲ υἱ Δ΄ Αι. μὴ} χαὶ τοό. ἰ, ςτι. γίνηται) ἀναςη ΟἸεπιεπεῖη. Ἡοπι!. 742. γίν. προφ.]᾿ 
λίωνση] αὐτῷ εχ Δεςοπιπιοάλοης Ο γί. νὶ, 332. ἐκας Λίος ταν τ. ερηβίνκενῖν ρτορλείασι Αταῦ. 3. τροφ. ὑμ.} ὑμ. τρροφ. ῬΏΪο ἱ, ςαι. 
δ᾽ ᾳυε. Ατπι. Ἐπ. μόνω λιλ.) λιλ. μόνῳ Οουῆ. Αρρ. 33. ζγγ. ΑΙ. 1. ς. {πὰ 4118] υἱ Ν δι. ὑμῶν) α 32. δι. Νίο. ποη νὶ- 
μόνον λιλ. Ῥατιλίς. ᾿ς. λελάληκε) ἐλάλησε ΙΝ, ΨΝ]Ι], Χ, ΧΙ, ἀείυτ δρποίςεσς Ῥιο ἱ, τοϑ, (οὰ μαρεῖ 210]. ὑμῖν Ογτ. ΑΙ. ἴ, μαπῖς 
᾿ς, 16, 18, το, 28, 20, 30, 32) 54) ςζ,) τό, ςβ, ς9, 71, 73. 783. 844, ἵεουμπάα, 378, 383. ἱν, τοι. ὙΠεοάοτγεῖ. ἱη (αϊ. Νίς. 1241. ἐξ ὑμῶν 
ὃς, ιοό, τοϑ, 118, 129, 130, 1219) 124. (οπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. 1ἰρ. ΟἸεπιεπιίη. Ἡοπι. ἰ. ς. Ογγ. ΑἹ. "1, 689. ΑγαΡ. 3. ἐπμεν οοέ Αυσ. 

(δι. ἈΝ ς. ΟΒηί. Ἰ. ς. γε. ΑἹ. ἱ, ραπε σευ ηάα, 378, 379. Κυι- ἱἑπνοδε Τεπ. Αγαῦ. 1. 2. δίδν. Απῃ. ε. αἴϊφις. Αστιν. ἘΔ. Κυ- .» 
θ"ς ἢ 13) ὁ Θεὸς ι29. (οπιρὶ. (οηῖ. Αρρ. ;]. ς. ΟΙγ. Ἰ. ς. οὐχὶ ἴῳ}] Κυριος (Ως) ΙΝ. Ατιϑ. 3. Κυρίου ΡΗΐο ἱ, ςαι, (4 δἱϊδὲ ὧξ 

ΝΥ, καὶ δ ἦμ. ] ονχι χϑμ ἐν ὑμῖν (Βς) ΠΠ].- σχι καὶ ὑμῖν ξ9ς. οὐχὶ καὶ ἐν γι. τῳ Κυρίῳ ΒαΠ]. ἱ, 2. ἔς εἰ Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραπῖε (εουπάλ, 385, (ε 
᾿Ξ ἢ ἀμὶν, (εἰ ἡμῖν ἰπ «πλγαῶ, πιΐμογο, Αἰεχ. “κἹ ποδὶ! πον Οὐ. πὸ [}0ὶ υἱ ναι. α ΟἸεπιεηῖη. Ηοπιὶ. 1. ς. (γε. ΑΙ. ἵν, τοι. Ὑπκοάο- 

“' ἐκνε κοὐ; Αττῇ. 1. εἰἴίᾳυς. Αστὰ. Εώ. λάλησε) Ἡ Κυριος 1296. τεῖ. 1. ς. 1 λπυς (οήεχ υηυ5. ἐν ὁραμ.} δι᾽ ὁραμάτων καὶ ἰνυπ- 

Ῥραπιδῖς. Ἰ. ς. καὶ ἤκ. Κύρ.) α 129. 
111. Του κου] υπςεὶς ἰπςϊ υάϊὲ Απῃ. Ἑά4. Ἰάεπι ες Μυ]- 

ξιϊλ 1 διπδ Ν ἐΌεἴ1}9 ἀπηῸ 1722 ἱπιργεῖα. καὶ] Λὰ 51λν. Οἴἶζος. 
ᾧ ἄνϑρ. Μ.) Μ. ὁ ανϑρ. 1Ν. Ουρε α ἄνϑρ. σμεγῦ, νἱῖ, 77. 

γίων ΟἸεπιεητη. Ηοπιὶὶ. 1. ς. αὐτῷ 1] α ἰῃ ὑπο Οοά. [,2ϊ. 
γνωσϑήσομ.} γνωσθησωμ. )ς. γνωρισϑήσομ. ΟἸεπιεηίπ, Ἡοπη. 1. ς. 
καὶ ἐν οὐπὶ {44ᾳ.] ποη (δ) }ςἰυπῖυγ 'π ΟἸετηςπίη. Ηοπη!. 1. ς. 

ἃς. Ατδῦ. 3. ὕπνῳ} σκίχᾳ ῬΗϊο ἱ, τοϑ. ἐνυπνί Ογτ. ΑἹ. ἵν 

δα ἵἴπ 

πα ΤΙΊκούοτεῖ. 11), τ2οο. Ηϊΐες. λίωνσης] Ὑ ΜώΡΊΝ πραὺς Ρατῖς “εειπάα, 278, οἱ Αἰ} 0] υὐ  Αῖ, λαλ. αὖτ.) αὖτ. λαλ. ς4, 

' σφίδια) , πραὺς, (εη ταπεινὸς ἱπιοτϊ πελνῖι αἱ πιλπυβ, τού, πρᾶος 7ς. λαλ. πρὸς αὐτὸν ΟἸεπιεπτίη. Ηοπιῖ!. 1. ς. κα αὐτῷ ῬΗΐο ἱ, τοϑ. 

᾿ ἍΜατ. 8.αν. Οἴτος. 

σῷ. "ς. Ῥτοςορ. πῃ (αι. Νὶς. 1242. ὥς εἴ (γτ, ΑΙ. ἵν, ρατῖε Τδουμάλ, 
382, (δὰ ΔΠΠ] υἱ Ναί. α σφόδρα ἵφπαι. Ἐρ. [πϊετροί. ρ. 48. Βαί. 1, 

Ῥαπιδίς. Ἰ. ς. Τπεοΐοτγεῖ. 1. ς. Οοάεχ υι9 [,Δϊ. 

Αττι. τ. αἰΐβηυε. Ασα. Εά. 
δόσιν τε {9 

14ς. ὙΤβεοόοεεῖ. ]. ς. (δὲ δλδεῖ δἰ! δὶ πραύτατος [χπλῖ. εἰ πραότατος Χ1]. Οὐχ] εἰ πον ἴκαϊ. ἰπ ὑπὸ Οοά. Αγσαῦ. :. 2. ϑἷαν. Οἤτορ. 

ΒλΠ]. , σφόδρα υοηυς, (οἀ ἄνθρωπος πραότατος δαῦνεῖ, ΓΙ γύ.1.ς. Αα κοα Οεογς. ὅτως] ουτὸος [Ψἡ. τ-ὡς τς, τό, 18, 19, 28, 29. {Μ 

τοὺς ὄντ.) α τοὺς )ς, 84. Ιρηδῖ. α σφόδρα Αποηγτη. δρ. Ῥτοίρετ. 
α ὄντας ςς. ΒΑΠ].]. ς. Ογί, ΜΒ. ες. Ογτ. ΑΙ. 1. ς. [δά Ναδεῖ αἰϊοί. 

ἰ. ς. αυτυπφυς Αυς. 
ἵν. παραχρῆμα] εἐξευνης (ἔς, ςοιτυρίε ἑοτίλη εχ ἐξιφνης [ςτρίο 

τὸ ἐξαιφνης) τοό. τ. Μωνσ.} Μοΐ οὑπὶ ἀτύώςυϊο Θεοῦ. Μοῖ 
βηιε ἀγύςιο Αστι. 1. ἁϊΐφυς. Αἰτῃ. ἘΔ. ᾿Ααρ. καὶ Μαρ.] Μαρ. 
καὶ Ααρ. 1]. Αἰεχ. ᾿Ααρ.} -ἢ λέγων (ἢς) 10. Μαρ.] «ὦ 

ἐξίλϑετε) ἐξελϑατε ΧΙ, 48. ν εἴ ἤς, (εά ἴωρες 
α εἴ ε {υργαίςεῖρε. 11. ἐπιλϑέτε 1350. ὑμ. οἱ τρ.} οἱ γ νμο ἵν. 
εἰς] , ἔς, εἴτοῖς τὰ εχ ἰπυπὶ ςοηβτ] πὶ Πϊεγάσα πὶ σοηςσυγίμ) ς 0. 
μαρτυρ.---μαρτυρ. 1 ἴῃ ςοαν. 5] α Ροϊεετ. εἰ 405: ἢὶς ἰηϊααςεηὶ 
18, ς2) (4) (6, ξ7, 71) 73. Αγαῦ. 3. κα εδάεπὶ (γτγ. ΑἹ. 1, ρατῖε {6- 
κυηάα, 182, (οὐ πδῦδεῖ Δ1δὲ. 

ν. ἰξηλϑον) ἐξηλϑόσαν ΧῚ, 10. οἱ τρ. εἰς τὴν σκχ. τον μαρτ.] 

332) 44, 43, ς7ν 48, ς9, 64, 73, 74. 76, 84. ὃς, τού, τοϑ, 118, 131, 
134, ΑΙά. 1|ρ΄. (Αι. Νὶς. Βεδῇϊ. ἱ, 5. απιαίς. ἰἷ, ςόο. Τοοάογεῖ. 
ἴπ (αὶ. Νὶς. τι. εἴ ἰῃ αἱἵο ἰοοο ἴῃ Ἑάϊίοης Ηλδίὶ. ||], ς63. Ογτ. 
ΑΙ. ἱ, ραπῖε ἱεσυπάλ 378, 381. 11}, 689. ἱν, τοι. Αὐυρ. ϑίαν. Οἴἶτογ. 

Ἀπῃ. -. αἷᾳυς. Απῃ. Εά. -Ἐ ἰάεπι, εὰ υπς!5. ἰποϊ πὶ, ΑἸεχ. 

Ἕ δὲ ὡς ΟἸεπιεηῖίη. Ἡοπιὶ. 743. ὁ ϑὲρ. μον Μωνσ.) Μωυσῇ τῷ 
ϑιραπονῖ, με ΟἸεπιεπίη. Ἡοπη. 1. ς. Ὑ τς. 1,41. ἴν υπὰ Οοά. Θεοῦ. 
δίαν. Οἴἶγος. ἐν] φηὶ ἱπ Οεοΐζ. Ασπὶι. 1. αἰϊΐφυς. Αγ. Εά, 
φεία ἐπ Αταῦ. τ. 2. ὅλῳ] ποι ἃρποίςοϊς, ἢυς Δἰ!υάεῃς, Ερίρῃ. ἃ, 
401. παντὶ Ῥϊο ὶ, 128, τά ὅλῳ 4110]. τῷ οἴκω μ5) τῶ οἱκ. αὐταε 

ςς. μον τῷ οἵκ. Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρας ἰςουπάλ, 378. ἐς] ἐςαι ΙΝ. 

α 548: 
ΝΠ. Στόμα κατὰ ς.} ὅτι ς. κατὰ ς. ὙΤπεοάοτεῖ. ἵν, 21. εΐ- 

εἰ ἐγὸ Ὀτϑτητίυης Αγ. Ριαπιίπυης [μαῖ. ἴθ ὑπὸ (οά. δἷδν. Οἴτορ. 

αὐτῷ} α 1,8ϊ. α 75. Ροΐὲξ τρεῖς ἱπϊεγρυηρῖς Οοπιρὶ. εἰς τὴν σκ. τοῦ μαρτ.} 1. 2. εχρτγίπιϊϊ πρόσωπον κατὰ πρόσωπον Θεοῖς. 
Ὕ Ριασπηπυης ΙΝ. ΑΙεχ. εἰ ροΣ ἢπ5 νοςεβ μδδεῖ ἤρπυπιὶ παῖς ἰπυποὸ (οά, ἐν εἴδει} ὅτι ἐν εἶδ. ΟἸεπηεπεη, ΗΠ]. 473. εἰ ἐπ 
χγαοῦ. ᾿. α 48. χαὶ ρεσαγτῖς Οοπιρί. μαρτ. τ -τ-μαρτ. 2} Μεεὶς 13ϊ. ἰὰ ὑπὸ (σά, οἱ ἐπ υὐδῥοπὶδυ: Αἴτῃ. 1. ἐπ οὐδοπίδωες Αττηςεαὶ 

6}ὈΡ 



Ἐπρὸν ἢν 
ἐνῴις 

οἷν ἥν ὁ μητρθς, καὶ 

ἙΕ Ὁ 

-. 

Α θΡ11ΘΜΌΟΟ 1. 

ὁ Θεὸς ἐεόμαί σἂν ἴασαι αὐτῆν. 

ΚΕΦ. Χπ. 
χαὶ σὴν δόξαν Κυῤίου εἶδε" καὶ διατί οὖς ἐφοβήθητε χαταλαλήσαι κωτὰ τῇ ϑεράκεντός μς.. 
Μωυσῆ; Καὶ ὀργὴ ϑυμδ Κυρία ἐπ αὐτοῖς, χαὶ ἐσῆλθεν, Καὶ ἢ νεφέλη ἀφέςη ἀπὰ τῆς σχηνῆτ' 
χαὶ ἰδοὺ Ἰμαρίαμ λεαρῶσᾳ ὡσεὶ χιών' χαὶ ἐπκέξλεψεν ᾿Ααρὼν ἐπὶ Μαρίαμ, χαὶ ἰδὲ λεπρῶσα. Ὁ 
Καὶ εἶπεν ᾿Ααρὼν πρὸς Μωυσῆν, δέομαι, κύριε’ μὴ συνεξι ἢ ἡμῖν ἁμαρείον, διότι. ἀυοήσαμεν τι. 
χαϑ' ὅτι ἡμάρτομεν. Μὴ χένηται ὡσεὶ ἴσον ϑαγάτῳ, ὡσεὶ ἔκτρωμοι. ἐκπορευόμενού ἐκ μάτρας 12. 

χαὶ χατεσδνίει τὸ ἥμισυ τῶν σαρκῶν χωτῆς, Καὶ ἐδύησε Μωυσῆς. πρὸς Κύραν, λέγων, 
. Καὶ εἶχε Κύριος «σρὸς Ἰνἱωυσῆν, εἰ Κὶ «σατὴρ αὐτῆς Ὡσίον ἐγε 

ἐτ]υφεν εἰς τὸ πρύσωπον αὐτῆς, οὐκ ἐντρᾳσήσεγαι ἐπα ἡμέρας 9 ἀφορισϑήτω ἑπ]ὰ ὠμέρας. ἄξω. 

τῆς παρεμβολῆς, χαὶ μετᾷ ταῦτᾳ εἰσελεύσεται. Καὶ ἤρου τὼ Μαρίαμ ξξω τῆς εἰπρερυηρον, ἦν 

ἑπτὰ ἡμέρας: χαὶ ὁ λαὸς ὠχ ἐξῆρεν, ἕως ἐκαϑαρίσϑη Μαρίαμ. ̓ 

ΚΑῚ μετ ταῦτα ἐξῆρεν ὁ λαὸς ἐξ ᾿Ασηρῶν, χαὶ παρενέδαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ Φαράν, Καὶ 

ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, ̓ Απόςειλον σεαυτῷ ἄνδρας, χαὶ τατασχεψάδϑωσαν τὴν γῆν 

ἘΠ ἸΩ δ Νὰ ͵ 

(«" 

Ὁ» 

Α καὶ 
» ᾽ 

δι’ αἰν»γμ.} δι᾽ ἐχυπνίων λα- 
Οοὐά. τεϊϊφυ!. Απτ. ἘΔ. χαὶ οὐ] α καὶ Ατδδ. 1. 2. 3. 
οετῖ. ἴῃ απὸ ἴοοο, (δά Παῦεῖ 1 αἰϊο. 

λήσω αὐτῷ ΟἸεπγεπη. ΗοτΙ. 1. ς. ἐκ σπίρπιαις Ὑεῖῖ. ἱπ βηϊδα- 

«ἰ"ε Οορίῖ. καὶ τὴν δ. Κυρ. εἶδὲ] αὶ 19) 1ο8, 118. φαομίαηι ρ]ο- 
γίανι ο. Οεογρ. Κυρίου] μου 111. Ογτ. ΑΙ. 1, ρατῖς ἐδοηηάήδ, 
378, (εὐ 4110] υὐ Ναῖ, Κυρίου ἴῃ οἰαγαξε. τηΐποτε ΑἸεχ. ε)δὲ] 
οἰϑὲν )ς. ἰἴδὲν (οπιρὶ. διατί] τοῶς Οοπίξ. Αρρ. 246. κα- 
ταλαλ.} λαλησαι 11. Ταπιαίς, 11, ςόο. δίαν. Οἰἶΐτορ: τοῦ “ερ. 
μου Μ.] Μ. του ϑερ. μον Οοηῇ. Αρρ. Ἰ. ς. 

ΙΧ. Καὶ 19] -Ἐ ἐγένετο ΧΙ. τωι. 1. αἴίᾳφυς, Απτῷ. Ἐή. -Ἑ ἐκ- 
υφίμι; Αταν. 1. 2. “ἘΞ «ταὶ δῖαν. ὀργὴ ϑύμου Κυρ.] ὠργίσϑη 
ϑυμῷ Κύριος Ῥαιηδίς. 11, ς(όο. ἐγαίμς οἱ Ἰδοπιίπες (ορίῖ. ϑυμ5] 

α [31 ἰπιυηο (οά. Οορί. ΑΥΏΡ. στ. 2. Κυρίου) Κυριος (Πς) 18. 
ΠῚ 108) 118. δεὶ 1μΑἴ. ἰη ὑπο (οὐ. 
29, 32) 44) 5. 64, 7157) 74) 739) 765 84) τοῦ, 1τοϑ, χι8, 129) 134. 

Οοπρί. ΑΙὰ. ἱπέαμ ΑΥα. 1. ἐπ απιδοε ᾿Ατδἢ. 2.  θδτηρίς. Ἰ. (ι 

χα! ὶ ὠπῆλϑε] χα ἀπῆλθον ΠΠ ὙΠ], Χ, ΧΙ, τς, τό, ὙἹ 48, 20, 40, 

44» 53) 545 556) 575 59) 645 71) 73» 745 75» 70» 72» 84; 8ς, τού, τοϑ, 
118») 130, 131) 134. Ορπρὶ. ΑΙά. 1ιρ[. Ογτ. ΑἹ. 1, Ρετῖε (ξευπάι, 
278. Αταῦ. 1. 2. Ὁ οογς. Ἀπῃ. 1. αἰϊΐψης. Ατπη. ΕἘ4. χῳὶ ἀπῆλ: 
δὲν, ἰρὰ ἀπῆλθεν ἴῃ ομδγαίς. πὐποσε, Αἰεχ ἀπῃλῆον. καὶ ἀχηλδε 

(10) τό, 58. ἐδ Αγαῦ. 3. 
Χ. Καὶ ἡ νεῷ.] η νεῷ. καὶ Ἰ.. κα καὶ Οεοτγξ. ἀπίςη] και 

απερὴ ([ο) ςό, ς8. απεῦη 77. ἀπῆλϑδεν ΑΙεχ. σκχην.) Ὑ ἐλίῃς 
Ἀπ. 1. δἰϊᾳυε. Αγ. Εή. καὶ ἰδὲ 19] ἐρες σωϑεν ϑἷδν. Οἴἶος. 
Μαρίαμ 13] Μαρία Ἐμΐ. 1,93. ὦσε!) ὡς .ςςΩς.ἁ ᾿Ααρ. ἐπὶ Μαρ.] 
Μαρ. ὁ Ααρ, (ἢς) )ς- Ααρ. ρος Μαρ. ΙΝ, ΝἼΙ, Χ, τς, τό, 18, 19. 

28, 29, 30) 32) 48, 43) 66, «ὃ, το, 64, 73, 775 84» 108, τι, 128, 
130, 121. ΑἸά. Αἰεχ. 1}. (δῖ. Νίς. Ογτγ, ΑἹ. 1, ματῖς {δου μάλ, 
478. χαὶ ἰδὲ 2]. } Υ11. -Ἑ Μαριαμ τό. α ἰδὲ Οεοις. 

᾿ ΧΣΙ͂. τ΄ῷρ. Μωυσ.]) ῃο! Οεοτρ. Αγη). κ. αἰϊίᾳφυς. Απῃ. Ε4. 

μαι} -Ἐ σου ΑἸά. ορι. 5[αν. Αγην. 1. αἴϊᾳυς Αἰτῃ. ἙἘ4. κύριε] 
Ἔ μὸν ςό, ς8. Οὐομηρὶ. συνεπιϑ Ὁ} εχρεϊπημηξ ἐπιϑη Απωεηὶ 
(οὐ. ἱερίεῃ., ἡμῖν] υμιν πρᾶῖς ς9. ἡμᾶς Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατίε ζα- 
ομπάλ, 378, (δὰ 4110] μἱ γαῖ, ἐπ πος δῖαν. Οἰδτοῃ. ἐπ τος (Π0) 
Απη. τ. α Απηεωὶ (οάά. τεϊϊαυΐ, Αππῃ. Ἑά, ἀμαρτίαγ) ἀμαρ- 
τιὰ τό, ξ7»ν 1321. (οἵ, Νίο. -Ἑ ἦος Αποηγπι, ΔΡ. Αὐρ. πίουμπι 

Ῥγαυηϊται, εἰ -Ε ἀοεγ Αγδῦ. 3. κα ὅτι) καϑ' ὃν Ογτγ. ΑἹ. ἱ, μακῖς 
{εουηάδ, 273. ,ἰ Ατηι. τ. φωΐα Οϑοσρ. Αὐτηεηὶ (οήά. τε ϊφυὶ, στη. 
ἘΔ. ὑἡμαρτ.) “ὁ ἐπ τ΄ε Ἀμποηγη,. Δρ. Αἰ. δῖαν. Οἴἶγος. 

ΧΙ]. Μη) μΆ και ΙΝ, κό, 58. εἰ πε Διδῦ. 2. γένηται) 

γίνοιτο ΑΙεχ. ϑδίαν. Οὗτος. -Ἡ ἡμῖν Ογτ. ΑἹ. 1, ραγῖς (δουπίλ, 378. 

τ ἀος ϑῖᾶν. Οἷἶγον. “Ὁ Δαγίαπι ταῦ. 1. 2. ροπα ἐατε (Ορί. 
γίν. ὡσ. ἴσ. ϑαν.} 1 71- ὡσεὶ 15] ὡς εἰ (Πς) )ς. ΑἷΝ, ΗΠ, 
30, 129. Θοπηρὶ. γε. ΑΙ. 1. 5. Απῃ. 1. αἰΐᾳῃε. Αππ. 4. ὡς 
σεὶ ι5--ὠὡσεὶ 25} α Ροίξγεπι. εἴ 485 [ἰδ ἱπιετίαςεπὶ Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖς 
γείγοδ, 481) (εά βαθεῖς 110]. ἴσον] α δῖαν. Οἰἶσοσ. ϑανάτῳ] 
ϑανατου ς9, 7ς» 82. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε {εουηάα, 278, εὰ αἰϊὶ υἱ Ψαῖ. 
ὡσεὶ 29] ὡς ἢς. ὡσεὶ ἔκτρ.) α ΝΠ. σῳ ργαπιζίης ΓΝ. ΑἸοχ. 
ἔκτρωμα ἔχπορ.] νεκρὸς ἐξελῆων 128. νεκρὰ εἐξελ. (δος, ἀρθτενίαῖο 
ἐοτίδλη ῥτὸ εζελϑουσα) πιᾶγξο μάπιᾶ ππᾶπιὶ 1:30. ἔκχτρ. τσορενομένου 
Ογε. Α1.1. ς. 1.4 4101 υἱ γαῖ. μητρὸς) -ἱ αὐτὰ ς8, 128. Οὐρχηρὶ, 

δίο- 

ν»»ήἤῈ 2 ῷ 1] 

ἐπ᾿ αὐτοῖς} ἐπ᾽ αὐτοὺς 

» τῶν Χαγανφίωγ, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ εἰς ἰς κατάφχεσιν' ἄνδρ, ἕν ἔγα,, χατὰ φνλῆν, κατὰ 

Αμρ. 3. -Ἐ ἰάσπι ουπὶ ας ργη ΙΝ. -Ἐ ἰάσπι ΛῚΡ ας ἴῃ ὉΒδτγαῶ,, 

τηΐϊποσς Αἰεχ. Ὑβεοάοιϊοηὶ εἰθυΐμπισ. κατεσθίει} κατεσϑιη 74) 134. 
Ατηι. 1. ]χυς. Ατπ. ἙἘά. χαταφάγετρι Ογτ, ΑἹ, ἱ, ρᾷττα ῥγίμηδ, 
48:1, [εἀ 41}81 υὐ Ναῖ. δοζς 7καηπρ ἐχεϊ δῖαν. Νῖοίᾳ. τῶν ραρκ.} 
τῆς σαρκὸς ΙΝ, τό, ζ2, ς7, 59. 71) 73. 77. Οἱ. Νῖς. ' 

ΧΙ]. Μ. τῷ. Κυύρ.} τρ. Κυρ. Μ. τοά. λέγων} εἰ ἀϊεὶὲ 

Φεοσρ. Ασα. 1. αἰΐφυε. Ατ. Ἑά. σἙ] α ΕΓ. 1, 92. Οεογς. 
ΧΙΝ. τρ- Μῳυσ.} -Ἐ λέγων ΧΙ. ΔΙ Οεοτν. Ασηι. τ. αἰϊΐᾳφυο. 

Αγαι. Ἑά. ὁ τ. αὐτ.} ροπῖς μφς ροῖξ ἐνίσ]. ΟἩγνῇ, 1ἰ, δος. υἱῷ 
79. {εἡ οράεπι ἰοςο, φιο Καῖ. εδάδην ρᾳηϊϊ, (εὰ αὐτῆς απ, ἴχ, 264. 
τύων) ἐμπίνων τό. ὙΠιεοάογεϊ. ἴῃ (αῖ. ΝΊς, δὰ 1, ἧς εἰ ΟΒτγί, τὶ, Ζος. 
νἹ], 79. (δὰ αἶχ, λό4. ἐμπάιων (6) ἴγεη. 472. ἐγέπἷ.] ἐπῆυξεν τό, 
77, 131. ἐνέπφισεν Ιτεπ. 1.5. αὐτῆς 251. ΣΩΝ Σ᾿, 2ος, [εα δ4θεῖ 

ἴη ἀυοῦι5 4115 Ἰοςἷδ. οὐχ] καὶ ογχ 19. οὐκ ὧν ΟΠιγῇ 1, 2ος. 
ἐραπήσ. ] ἰραπήσηϊαι ῬμΠο ,γ8. ἐνῆφάπη Οοπῖξ, ΑΡρ: 227. ὈΝῚ 
Ι. ̓ ς. ἐντρ. ἑηϊὰ ἡμέρας ; οφ.] ἐντρᾳπήσεται; ἐπῖα ὑμερας αῷ. τ, ΕΙΣ 
49» 128. 44. Ιτρη.]. ς. Τηεοῤοτεῖ. ἱ. ς. ἐντραπύσεται. ἝπΊα ἡμέρας 

ἀφ. Οοιιρί. ἀϊίηξείομεπι ἱπιεγτοραῖινᾶπι ροηυπε [ ἱάεπι ( οπίξ. Αρρ. 
1. ς. ΟΒιγῇ, ,ρς. ἀφρρισθήτω] αφορισϑησέαι «4, 7ς. ΑἸεχ. [τεπὶ 
]. ς. Ὑμεοάογεῖ. Ἰ. ς. ἄς εἰ Ογτ. ΑἸ. ἱ, ρᾶτῖε {εουπήα, 3 78, (οὰ 4110] υς 
ναι. μεινάτω ΟἸγ[ ἰ, Δος. - δὲ 32. -Ἐ δὴ 44. -Ἐ ἰρίμγ ΑὐϑΌ. 3. 
Ρίεπς ἀϊίησυυηι εἷς Οοπηρὶ. ΑἸ4.  ἑπῆ. ἡμ. 21. 1Π|, ξος τ5:- 
Αἰά, ἵγεη.], οἱ Ὑροάοτει. 1]. ς. (γγ. ΑἹ. 1. ς. δῖαν. Οὐἶτος. Αγαῦ. 4. 
μιδθεῖ ἴῃ ομᾷγαξε, πηίπργε Αἰεχ. πῆ, ἡμ. ἔξῳ τῆς το.] ἐζω της παρ. 
ἐπ]. ημ. ΤΡ], τό, 57, 73» 77: Ομιγί. ἢ, δος. εξω τῆς τ. τμ. ἐπῖα, 
44. καὶ μετὰ ομη 144.] α 74- εἰσελεύσ.)  τιάλιν γτ- 
ΑΙ. Ὁ, ῃᾶτῖε ῬΠΙΠΊΔ, 38ς) δὰ ποῃ -Ἐ Αἰϊδῖ. ἐπργεάίαίων δ[ν. 

ΧΥ. ἐπα ἡ ἢμ.- .] ημ. επῖα 44. χαὶ ὁ λ.} φοραίς φμεπι ϑίαν, 

Οἤτοξ. ἕῳς] ἕως ον 32, 54) 71, 75. 84. Ογγ. ΑἹ. ἰν ρᾶτῖς “ξουπάδ, 
378. ἐκαϑαρίσϑη] καϑεέρισθᾳ 111. εκαϑερισϑὴ 7ς. Τὰρί, πμαδεξ 
πὰ Ναῖ. ἱπ οἰμιαγαέζ. τηϊποῦε Αἷεχ. Μᾳρίαμ] ᾿ Μαρ. γι. ΑΙά4, 

ἴῃ ὑπὸ οβρίἰε σοπ)υησιηῖ οΔρίϊὰ χὶὶ, εἰ ΧΙ, ΑἸα, (μας. Ν]ς. 

1. ἐξῃρεν] ἀπῆρεν 29. 
ἐξ] , 7ς. εἰς ὟἼ], 28, 128. 
ρωϑ᾽ δᾷ ςἀρίτ5 χὶ ἤπεπι, 44. Σασηρῳθ ς0. 
Ραγῖς ἐεουπάα, 188, [τ 4110] υὐ αι. Ἔχρήπις ἢἰς ᾿Ασυρὼϑ ϑίδν. 
Οἴτος. ττ-ἀρενέᾳαλον} ταρενεδαλλον ΙΝ, τό. ταοὰρενεξαλεν 10, 
134. ΑΙεχ. Δποῦγπι. ἃΡ. Διιῶν. Ὁ γγ.. ΑΙ. 1. ς. ζεὰ 4101 υἱ ΕΣ 

τῇ ἐρήμ}} νιοκίς Αταὶν, 3. τὸ Φ.) α τῷ 44 τοῦ. Οοογα. ϑίαν. 

Οἤτοε. το ᾧ. "ς. τη. ΧΙ, «4, λ4ᾳ, 76, 84.) 134. ὕντ, ΑἹ. ἱν ρατῖε 
ῬΩΠΊΔ, 10. ἷ, ρατῖε Ἱεριιηάα, 388. Φαραν] Φαρα ςό. εχρτίπηϊς 
Θαραν (Θ ρτο ὦ πιοῖὲ Ἀυϊβεηῖςο) ϑίαν. τ θαυ Ῥαναα Οθοτρ. 
11. Καὶ] ὠωργαίεηίρι. ρείπια πιαπι, Ασπι. τρ. Μωυσ.] 
Μυ Θεοῖς. εὑν Μοΐς Ἄπῃ. τ. αἰϊίαιε. μι Ἑὰ, λέγων] εἰ 
ἀϊοῖ! Οσεοῦς. Απη. 1. αἰ ΐαυθ. Ασπῃ. Βα. 

11. σεαυτῷ} κα Αιαῦ. 1:. 2. 3. στ. ᾿. δἰἴᾳφυε. Ασπὶ. Ἐ4, ὦ 

ἐεἰρ(0 ϑαν. ἐμ Οεοτρ. καὶ] 1οό. τῶν Χαν.]} Χανααν 44. 
ϑίαν. Οἴτορ. ἐγὼ] α Ὅεογ. δίϑωμι} ἀαδο ΑΥη). 1. δ] ας. 

Αγ. Ἐα. τοῖς νἱοῖς Ἴσρ. εἰς κατάσχ.] εἰς κατασκ. τοῖς υἱοις 
Ισρ. 19, τοϑ, 118. εἰς καταφχ.}] “μ΄ ργβεπιϊταμε ΓΝ. ΑἸεχ. 
κ“.ὈἭ ρισυίκυπι ΑΙΆΡ. 1. 2. λ εὶς τῦ, ς7», 73ν 77. Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖε 

ἐξ ᾿Ασηρ. καὶ ταρεν.} 4 Ἄχδθ. -.- 

᾿Ασηρῳ9] Ασηρωμ ἢϊς, [δὰ Αση- 
᾿Ασορὼϑ᾽ Ογε. ΑἹ. ἃ 

9. 10.Ψ 

13. 



Δ }ΙΘΜΜΟΌ [. 
ΚΕΦ. ΧΙΗ͂. 

4: δήμες ππατριῶν κύτῶν, ἀποςελεῖς αὐτὰς, πάντα ἀσχηγὸν ἐξ αὐτῶν. 
ἐρήμου Φαραν διὰ φωνῆς Κυρίου" πάντες ἄνδρες ἀρχηγοὶ υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὅτοι. 

ς. 6. 

γ. ὃ. 

9. 10, 

11. 12. 

13..14. 

δ ς.1ό.1}. 

: τ 

».Ὁ 

Μωυσῆς ἐχ τῆς 

Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν' τῆς φυλῆς Ῥουδὴν, Σαμουὴλ υἱὸς Ζαχώρ. 

Καὶ ἐξαπέςειλεν αὐτοὺς 

Τῆς φυλῆς Συμεὼν, 
Σαφὰτ υἱὸς Σουρί. Ῥῆς φυλῆς ᾿᾿όδα, Κάλοβ υἱὸς ᾿Ιεφοννή, Τῆς φυλῆς ᾿Ισσάχαρ, ᾿Ιλαὰλ υἱὸς 
Ἰωσήφ. Τῆς φυλῆς Ἐφραὶμ, Αὐσὴ υἱὸς Ναυή. Τῆς φυλῆς Βενιαμὶν, Φαλτὶ υἱὸς Ῥαφοῦ. 
Τῆς φυλῆς Ζαξουλῶν, Γουδιὴλ υἱὸς Σουδί, Τῆς φυλῆς Ἰωσὴφ τῶν υἱῶν Μανασσῇ, Τ'αδδὲ υἱὸς 
Σουσί. Τῆς φυλῆς Δᾶν, ᾿Αμιὴλ υἱὸς Τι͵αμαλί. Τῆς φυλῆς ᾿Ασὴρ, Σαϑοὺρ υἱὸ Μιχαήλ, 
Τῆς φυλῆς Νεφϑαλὶ, Μαδὶ υἱὸς Σαδί. Τῆς φυλῆς Τ᾽ αδ, Γωδιὴλ υἱὸς Μαχχί. Ταῦτα τὰ ὀνό- 

ματα τῶν ἀνδρῶν, ὃς ἀπέφειλε Μῳψυσῆς χατασκέψασθκι τὴν γῆν" χαὶ ὁπωνόμασε Μωυσῆς τὸν 

Ῥγπιδ, τζ0. “«Ἐ λέγει Κυριος ςς ἄνδρα ἵνα) - ανδρα ενὰα οὐπὶ 

Χ ργασυἶο ἵν, -Ἐ οδάεπὶ (Ὁ χὰ ἰπ οἰμιλγδέϊ. τηϊβοες Αἰοχ - υἱ- 
γώ, υἱ νἱάεῖυτ, Αταῦ. 1, ἃ Ὁ (ορί. υἱγμην μημαφαόνφνε Οφοίζ. 
εχραπιιης οἰγὴρ ἧς Ἀππηεπὶ (οὐά. ἴγεβ. Φιλ.} ονενοε ἐγ δα δι 
τωρ, 4. κατὰ ϑήμ. πατρ. αὐτ.} χατ᾽ οιχρυς σατρ. αὖτ. 4, 

45, 74. 76, 84, τοῦ, 134. κατα ὅημ. κωτ' φικοὺς Ψῶτρ. αὖτ. ΧΕ, 
ξ4. )ς- κατ᾽ οἴκους πατρ. αὐτ. χατὰ δημ. αὐν. Ἰορί,. κατ᾽ οἰχκους 
ΤΟ Χ. αὐτῶν τ" --οαὐτῶν 23} α Ροϊτεπι. εἴ αυῶ ἢἰ5 ἱπιογδοεπέ 
110. ὡποςιλεις) ΠΕ ἱξαπογιλεῖς Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς 
ἰευπάα, 188, (οἱ αἰ ς ΥΜ. .“ μεσ πς Οεοες. αὐτὰς] 
α 29. Αμδῦ. Σ. “Ὁ μισπίμιηις [Ψν. Αἰοχσ. “ο,ν ρυκπήπὶς Ατῦ. ᾿.Ἅ 
πϑυτα ΦΡΧἈΎ.} ἐχρήπιυπῖ 8 πυπ|. ρίυτα! Οοοζ. Αππτη. 1. δ ἑαυε. 
Ασπρ. Ἑ4. εχρεϊπικ ἔχσρον ἀρχηγ. 5ἰιν. Μοί. ἐξ αὐτ.)} , ἐξ 
(γε. ΑἹ, ἱ, ρβαπῖε ἰεουμνάλ, 288, ἐκὶ μιδδεῖ δἰϊὶ. ἐν ἰὼ Ασαῦ. 9 

Ιν. Καὶ - Κιρν) , ἵἱμὲς εἰ φυξ ἰὶς ἰπιειβοςπὶ τό, ςς, ς7, 73, 
37. αὶ ἐδάοην ἰῃ ἰεχῖυ, οὐ πιλγείηὶ δόΐετρθι ἀεευπάα πλϑηι5, 111. 
ἐδέεπι υπεῖς πο κῆι, ρρίεῖα {εἰ}. δῦ Ἑάδοῦς, (δι. δὶς. ὀ ἰἰἐξαπίς.) 

ἀπίς. ΑἸεχ. αὐτ. Μωυσ.} λίωσης αυτ. ΙΎΨ. τῆς ἐφνμ.} ΡΣ 

Δα. 3. Φαραν) της Φ. ΧΙ. Φαρα ς6. ῥαται Οεοῦς. Αγαι. τ. 
δυο. Απτ. ἘΔ. ψάντις) , Οεοεξ. ἄνδρ.) , 7ς. κα ἴα 
ἴεχει, (οά μαδες πιῶγξο, ὅζ. υἱῶν] ἐα Αἰδε Αἰπτ. τ. εἰὔθᾳυε. Αππῃ. 
Εἰ. ὅτο.) α Ογύ. ΑἹ. ἱ, μας μεϊπιδ, 1ςο, ἐξά μδῦες δἱϊθὲ, 
ἃ Αιδῦ. ᾿. ἃ. 

Ὗ. τὰ ὀνόμ.)] α τὰ Απαι. τ. δεψυἊα. Αππῃ. κά. τῆς φυλ.] 
4 (τἰδκ δῖαν. πη. 1. Ῥουδὴν) ἢς, (πὰ ὥρετ κ εἰ , ζυρταίςείρι. 
ΜΗΝΜῸΔ τπϑῆυ, 110. Ρουξιν γό, 114. Ρυνξιμ 44, τό, γι, 111. (δε, 
Νῖς. δῶν. Σαμουὴλ) Σαλαμουελ 81. Σαλαμπηλ 30. Σαλα- 
μηλιν, Χ, τς, τό, τ, 48,44. 3, 54. ςξ, 47, 48, (9, 64, 73, 74» 
γό, 77. 84, ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 128, 120, 131) 134. μέ, (ει. Νὶς. 

πη. τ. εἰθᾳυε. πῃ. Ἑά. ὅς πισσέοὸ Υ11. Σαμαλιηλ 7)ς. ΑΙεχ. 
Σαμιηλ 12. Αἰά. δεν. Οὔροβ. Σαμμμλ ΧΙ. Σαμμὸν 80, εό. 
Σαμου Υ]], γι. Ο(ιπηρί. επρηπις Σαλαμὲλ Θεοῖς. Ζαχιρ) 
Ζακχουρ 16, 30, 32, 24.) 45» 69, 73ν 74. 76, 84, ὃς, τού, 131, 1.34. 
1ἰρί. (δι. Νίς. ϑίδν. Ζαγχουβ 18. Ζαχρου 11|. Ζαχν γι. 
ἥαχχοινλ9ρ. Ζαυχουρ 82. Χακχουρ (6. ΑἸή. Καχχουρ:ς, 64. 
Σαχχοὺρ ΧΙ. Ζαχούρ ἰῃ εμαγβέι. πιίίποεα, Αἰσχ. Ζακωρ 19. 84- 
εὐσα’ (ορι. «Φόρον Απτι. 1. αἰΐφυε. Απῃ. Βά, εχρείπιϊ: Ζαχώρ 

ΝΙ. Τῆς φυλ.] 4 “ἰδω δῖαν. Συμοὼν} σχρεϊπιϊς Συμιὼν 
Οὐοις. Σαφαν) Σαφαϑ ΙΝ. εἰ. Σαφαν ΝῚ. Σαφα γι. 
«ἀρὰ (ορι. ϑαραίία Οεοῖα. ὅσ“ἀαν ΑἸ. 1. Σουρ) Σουριει 
ςΒ. ΣΣουδρι το, 108. 119. Σουργει 11. Ουρι τό, ς3, φό, ς7,) 73, 

77» 8:., 130, 131. (κτ, Νῇς. Σαρωΐ Οοπιρί. εχρτείπες Σώρ Ασπ. 1. 
11. Τῆς φυλ.} ὦ“ ρὑυηροίπυηε Αγ. 1. 8. « “γίδω διαν. « 

Κὼὼ Οοοα. Χχαλεῖ) Χαλιφ (6. Χάλαξ (σαιρ.  Ἰεφοννη) 
ἴεφονν: 44, 106. ἐφωνη )ςζ. [εφων 18, ς9ς. Οορί. ]εφονπ, ἰοὰ ἔυμεα 

ἰηῖετ Φ εἴ ὁ ἐωυρτείς τος 5, 64. [}εφνη γό. εχρείμπιὶς ᾿ἴἐφονί ϑ(δν. 
Οὔτος. εχρεϊονε Ἱεπονί Οοοῦκ. ἀχρείπιυπὶ ἰοπουνέ Αππ. 1. δὲϊ- 
4.6. Αππο. Ἑὰ. 

Ν111. ὙΤοῖυπη οοσπῃ] α 7. γῆς φνλ.} ῳο τῷ Φ. 110. 
δίαν. Αγ. 1. αἰϊδψφυς. Αγηι. Ἑά. Ἰσσαχ.} Ισωχαρ 130. Οορε, 
Ἀπ. 1. εἰϊΐϊηνε. πη. Βά. Ἰλωῶλ) ἴλαλ 18. ἴγλαν τθ. 
Ἦγλαμε τοϑ, ε18. Ειγαλ ΙΥ. []εγαλ ςβ. ἐπ τ ς ΧΙ. Ἦγαλ 
40, 32. (Δι. Νίς. Ιγαλ 7, Χο τς, τό, “8, 29, ς2,) ςς, «6, 4γ, 

9, ὅς, 73, 77, 85, 8ς, 128, 110, 131. Οφιαρί. ΑἸεκ. Πρ. Ἰγὼδ 
ΑΙά. δίαν. Οὗτος. σδοῦς. Γαλαμ ςμῳ Απῇ. 1. δὲδχυς. Απῃ. Βά. 

Γαλααχ τ19. Γαδ 44. 74) 76, 84, τού, 154- οκρείπῆι Ἰγαϑὴλ 
Οορ. Ἰωσήφ) εχρπις Ἰωσύξ Οοοῖς. «»ρηγαυτι Ἰωσήα ΑΙπα, ες 
δίφυε. πῃ. Βή. 

1Χ. Τῆς φυλ.}) 4. δα δίαν. ἈΠῸ. :. εδδόηοο. Αἴ. Βὰ ὦ 

ΜΙ, Οεοτ. ἘΦ0.] εχρείπιε ᾿ἜΦρὶμ ϑδῖλν. Οὗτος. Ἴχρεϊπιυπς 
᾿Επρὶμ Οεοῦζ. Ατγπι. 1. αἴφυς. ἄστη. Ἑά. Αὐσὴ} Αὐσης ΧΙ, 
15) 10, 44) 64, 74, 76, τοῦ, 128, 114. ΑἸά, Τααῖ. ϑίαν. Οὔτοσ. 

Αὐσις θ4. εχρσι! ᾿Ασὴς Οορῖ. εχρήπτιμηϊ Ὁσὲς Αγτωῃ. 1. αἰμᾳυς. 

Απη. Ἑά. εχρείπηϊ Ἰσοὺ Οεοῖς. Ναυή] Ναυν, ἑξὰ ἔωματ ν υὑξ. 
εἰ η (υρελίςηρε. Υ]1. Ναδη 44. Ναξ, τοὔ. 

Χ. Τοῖνπι εουνπβ8) , ἰῃ ἴυο ἴοςο, δά {ιρρίετος δὰ ἵπτυπι ο0- 
Ἰυπα, 11. , φυοφιε ἰπ τεχέυ, Τὶ δδδεῖ πιργροὸ ρῥείπιδ ππιᾶτι, 
Ἀπ. 1. τῆς φυλ.}] α νἱόν δῖὶλν. « Δ|": Οεοτρ. Βενιαμὶν] 

Βενιαμὴν ς. Βινιαμειν Χ, 19, 9, 129. ΑἸ. ΑἸεχ. Φαλτὶ] 
ῴαλτει ΧΙ. Φαλτη ςς. εχρεπι Φαλτι δῶν. Οἴτος. Ῥαϊριὶ 

Οεοτα. δαμὶ Αὐιρ. 1. δἰίαυς. Απη. Βά. Ῥαφοῦ) Ριαφου γι. 
Ῥαφαν τοβ, 118. (οανρὶ. εχρεπης Ῥαφουήλ δίαν. Οὔτος. εχρεὶ- 

πὶϊ Ῥαπξ Αττν. τ. εχρῆπιίϊ Ῥαπώ Οεοῖς. 
ΧΙ]. ὙΤοιυπὶ ςοπιπα} αἰῶ ἤϊο ἴοςο, (θὰ {ωρρίετιν δὲ ἱπνοπι οο- 

ἰυπα, ΥἹ]. 
οοπιθ, Αταρ. ςΞ. α πῃ. 1. τῆς Φυλ,}) 4 γἰδα ϑίαν. « ΑἸ; 
Οεοις. Ζαδουλὼν) εχρεπυύς Ζαφυλὼν ρεο πιοεὲ δίαν. Οἴχορ. 
Γουδιὴλ)] Γυλιηλ ιό, ε8, (8, 97, )3 ὃς. (δε. Νίς. Γαδινλ ό,. 
Γωμολ ς8. Ιουδιηλ 44, (4. 74. 75» 76, 84, τού, 134. εχρείτηϊς 
Ἰιουιὴλ Οὐ. Σουδι) Σοδὶ τού. 

57, 73» 77. 84, 116, 131. (δῖ. Νῖς. Σουδε; ΧΙ. Συωγ Βα. 
ΧΙΙ. Τῆς φ.}] 4 ἐγἰόκ ϑίαν. « Ν{ὼ: Οεογᾳ. Ἰωσὴφ] α 148. 

εχρείπις Ἰωσὴδ Οεοις. ἐχρείπισοι Ἰωσὴκ Αἰτη. 1. εαἰϊΐχυθ Αὔπι. 
ἙἘά. Μανασση) Βυιαμιν ςς. Μαννασση .9. Αἰεχ. εχρεπιιης 
Μανασὴ ϑὅἰλν. Οἴτος. Οεοῦς. Ασπι. 1. δΐσυς. ἄπο Εά. Γαδ] 
Γαδδὴ ιο. Γαδδι ΧΙ. Γααὰ 81. Γαδὶ εἐχρεϊπηε Οὐος. σχρεῖ- 
τυπι Γαλδὲ Ατπι. 1. αἰΐφυς. Αττο. Ἐά. εχρείηνε Γουῤδῥὶ Οορι. 
Σοσί Σουδδω ΧΙ. εχρεὶπις Σερί Οοοῖς. σχρεϊσιαπι Σὲς Ασιῃ. :. 

ΧΙΠ. Τῆς φ. Δὰν) τῆς φ. Γαδ ςς. « Μ᾽ιὲε ΟαδἹ α΄ χεμεναλ οι 
ἴα" (6ς.) Θεοοτζ. « ετὐδα αν ὅ8ιαν. ᾿Αμιὴλ] οχρεΐπν ᾿Αμιὴν 

Οεοτζ. εχρεϊπγε Γαμιὴλ Απῃ. 1. Γαμαλί) Γαμαιλε ΙΝ. 
Γαμαλιηλ Χ, «ὃ. 1ἰρ Γαμασε 149. Γαμαι ]]1,γ)ι. Γαμε (4, 
᾽ς. Οοο,. Γαμαν 29. ἐχρεπουηὶ Γαμα Αγη. 1. δ ἴχυε. Αστη. Εὰ. 

ΧΙΝν. Τῆς φ.) « χίδα δῖαν. «ΑΙ Θεοῖς. ᾿Ασὴρ ] εχρι- 

᾿ὰ ᾿Ασσὴρ (ορι. Σαϑὲρ] Αϑαρ ι29. Σατϑουρ ς8. δον 

19. Θαφδουρ τοβ. 

ΧΥ. Τῆς φ.} 4 νίδῳ ϑίῖλν. Νιφϑαλὶ] Νιφϑαλε Χ. εἰ ἢς, 
(ὰ ἤιρες, αἷ μ πιρεοίςτῖρι. 64Φ. Νιφϑαλειμ τύ, 19, 58, 4. ζ9,) 719 
ὃς, 110, 131. ΑΔ. (αι. Νίς. Νιφϑαλιμ ςό, »ς; 76, 134. Οοπιρὶ. 
Οορε. δίιεν. ἀχρεμιιης Νεσϑαλὶμ Απη. 1. αἱ ίαυθ. Αππη. Ἐά, 
Ναζ!) Ναξε ΙΝ, Χ, ΧΙ. ρ΄. Ναμιό4φ. Ναξια 1:9, τ18. Να- 

ἔκ ΄τοϑ. Νααξη «ὃ. Ναιδῦδὶ ΑΚ. ϑιαν. Οἶτορ. Ναξὰ Αἰεχ. 

ἐχρείπικ Νωδὴν Θεοῖς. Αδὼ 129. Αδι ρΆ, 59, 545 ςςν 49, 75, ὃς» 
ι3ο. Απη. 1. αὐδίφυς. Απη. Εα. Σαδ.) Σαδω ΓΝ. εχρεπιὶξ 
Σαδιὶν Οεοᾳ. ἴαξιν τς, 18, ὅ4, 1.8. Ιαμε το. Ιαδὴ 44, γ6. 
Ουαδη ς8. Ἰακδι Χ, ςῳ, τό, γ1, 74ᾳ, 86, 84, τού, 1τοβ, τι8, 134. 
Αἰοεχ. 1εἱρΐ,. Απη. :. αἰϊϊψιε. Αγ. Εά. [ἴἋαδὲι ΧΙ]. Ιακὶ ςς. Αδει 

1:80. Δ τ6, 28, 30, 32, 42, 73» 25. ὃς, 130, 131. Οομ)ρ]. Οκῖ. 
Νῖε. 

ΧΥῚ ΤῊ 4.) ο "εἶδω δίεν. « 411} Θ εογς. Γὰδ) Δὰν ςς. 

Γουδιὴλ] Γονϑιηλ 134. Γνΐηλ ς4. Γϑοιηλ υγς. Οὐδιηλ τού. 6χ- 

Ρεϊμοῖ: Γουξιὴλ, Οορι. σχρείπια Γουδιὶλ Οϑοις. Μαχχι) Μαχι 
Χ, τς, τό, 1, 19) 29. 30, 33) {ς, τά, 64; 118, 148, 110, 131. Α΄. 

ὥορι. ϑαν. Μοῶ. Οϑονξ. Μῴώχε 9. Μαχερ Υ]1. Ναχι ΧΙ. 
Μφιωνφι γ1. οκρεαϊ Μαχιλ ϑίαν. Οἴτος. εχρήπήε Μακχχέ 
Απὴ. τ. ἀχρέπιυπι Μαχχύ Απηρηὶ Οφάά. τεϊϊφυΐ. Ατσηι. Βά. 

ΧΥῚΊΙ. ὙὙαῦτα) ἀφο δωίεαν ὅῖδν. Οὔτορ.0 Μωυσ. 15] Φυνεῖ. 
-- ἈΠῸ. τὸ εἰδηνο.. Α:ϑ. Βὰ. Ὑ}ν} -" Χανααν ΧΙ, 44) τῷ 

α φύσηιε ἴῃ ἔπο ἰοςο, δὰ ἰηἰστίυγ λπὶ ροῖ τό 

Σουρι ιό, 418, 10, 35, 32) ᾿ 

τ ασα 
Φ΄ 

Ὁ νι 

οἷν 

Τουδ ,υ ἡ ζ' 

»΄ 



ἈΡΡΙΙΘΜΟΟ 1, 

Ζ 9 » ϑ 8 Ὁ »Μ » Ν, Ζ ᾽; 3 "ἈΑ φΦ Ν [5] ρμο 

«παρειμένη" εἰ ἐςὶν ἐν αὐτῇ δένδρα, ἤ οὐ" χαὶ ππροσχαρτερήσαντες λήψεσθε ἀπὸ τῶν χαρπῶν. τῆς 

ΚΕΦ. ΧΙΠ. 
Αὐσὴ υἱὸν Ναυὴ, Ἴησδν, Καὶ ἀπέςειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς χατασχέψασϑαι τὴν γῆν Χαναᾶν, χαὶ 18. 
ἂρ “, 2." 959 7 ͵7 “,»» .. » , 3 .«“"» .»ἬᾺ ἣν Ν .΄ 

εἶπε πρὸς αὐτὰς, ἀγάδητε ταύτῃ τῇ ἐρήμῳ, χαὶ ἀναξήσεσϑε εἰς τὸ ὁρος, Καὶ ὄψεσδε τὴν γῆν τίς το. 
Φ ΙΝ Ν ,.. 5 ᾽’ὔ 95 3 39 “Ὁ 93. 3(ἨὍ,. “Γ΄ 959 Ἃ,͵. 2 Ν «4 9, 5 ϑ8ϑ"»,ὨἍ “ἋἋὃθΘ . ᾿ 

ἐςι, καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐγχασϑήμενον ἐπ᾿ αὐτῆς, εἰ ἰσχυρός ἐς ιν ἢ ἀσϑενῆς, ἢ ὀλίγοι εἰσὶν ἢ ππολ- 

λοί. Καὶ τίς ἡ γῆ εἰς ἣν ὅτοι ἐγχάϑηνται ἐπ᾿ αὐτῆς, ἢ χαλή ἐςιν ἢ πονηρά: χαὶ τίνες αἱ τό- 

λεις ἃς ὅτοι χατοίκδσιν ἐν αὐταῖς, εἰ ἐν τειχήρεσιν ἢ ἐν ἀτειχίςοις, Καὶ τίς ἡ γῆ, ἢ πίων ἢ 

γῆς" χαὶ αἱ ἡμέραι, ἡμέραι ἕαρος, παρόδρομοι ςαφυλῆς. Καὶ ἀναξάντες χατεσκέψαντο τὴν. γῆν 
Ξ᾽΄ΙΝ φ ο »,..͵͵͵ “- Φ ε Ν 4 ’ 9 Χά ἃ, 39. » ᾿Σ Ν .»ὔ ἽΝ 

ἀπὸ τῆς. ἐρήμου Σὶν ἕως Ῥοδδ, εἰαπορευομένων Αἰμάϑ, Καὶ ἀγέξησαν χατὰ τὴν ἔρημον, χαὶ 

ἀπῆλθον ἕως Χεδρῶν, καὶ ἐχεῖ ᾿Αχιμᾶν, χαὶ Σεσσὶ, χαὶ Θελαμὶ, γενεαὶ Ἐνάχ' χαὶ Χεξδρὼν ἐπ]ὰ 
ἔτεσιν ὠχοδομήϑη τρὸ τοῦ Τάνιν Αἰγύπ]ου. Καὶ ἤλθοσαν ἕως φάραγίος βότρυος, χαὶ χατε- 

ξν 78) 73.) γ6, 84, τοῦ, 134. Χαναῶν ταῦῦρο ΡΙΠπΊ4 τλΔΠῚ 120. 

Ἢ τῶν Χαναναίων το, 1οϑ, 118. - ἑ Ολακπαπσονμα πα δπίουΐο 

Ἀπ. 1. αἱϊϊψιιε. Αὐτη. ἘΔ. Οεογρ. Μωυσ. τὸν Αὐσ. υἱὸν Ν.] 
τὸν Α. νιον Ν. Μωυσ. 84. τὸν ᾿Α. υἱὸν Ν.} εἐχρήπις Ἰησᾶς υἱὸν 
Νανὴ ὄνομα αὐτῷ (Πς) Θεοῖρ. ἐχρηπις ὄνομα ὈὉσῆ υἱῷ Νανὴ ϑίαν. 
Οὔἶτοσ. Αὐσὴ] Σανη 29. Ναυση γ1. Αὐσὴν Ὑβεούοτεῖ. ἱ, 248. 
Νηαυσὴν Ευζ. ἰϊ, τος. Ἴνσᾶν] Ιησου το. Ατπι. 1.- Δ] 46. Αττη. 
ἙἘά. εχρηπις Ἰσὰς δῖαν. Οὗἶτορ: εχρεπης Ἰσὰ (ἔς, πᾶπὶ υδῇ εχ 
ζτερεῖϊο μος ποηεξῃ {)υ πρὶ.) Οεογρ. 

ΧΨΝΠΙῚ. ἀπέςειλ.} ἐξαπεςειλ. 29, 4, 74γ 75) 76, 845) τού, 134. 
ἽΜωνσ.} -Ἐ ἐκ τῆς ἐρήμου Φαραν Χ, τς, 29, 545 ς8, 64) 7γ4,) 75 76, 

83, 84) τού, 134. ΑἸά. [ρῆ, Αταῦ. 1:. 2. διαν. Αὐτὴ. 1. δ] 1|Π|4ὰς, 

Ἄπη. Ἐκ. -Ἐ εδάςηι, (εὰ υὩςὶς ἱποϊυΐία, ΘΟ οῖρ. 

Χαν.} α' 'π τεχῖυ, 1οὰ μαδεῖ πηᾶγρο, 64. 

Ἄπη.. τσ. δἰϊΐαυς. Αἰτη. ἙἘά. στρ. αὐτ.] ἐδ Οεογρ. Αττι. σ. 811]- 
4ιε. Απῃ. Εὰ. ἄναξητε] - οὐ: Οεογρ. ταύτῃ} α Οορί. 

Ἀπυεηὶ Οοάά. αἰΐαχι!. «Αττλ. Ἑά. ἀναξήσεσϑε) αἰτεμααιὶ: ϑἴδν. 
Οἴχτος. 

ΧΙΧ, τίς ἐς!} φαα ΑἹ Αὐρ. Αγαι. 1. αἰϊΐφυς. Αται. Εά. ἐγ- 

χαϑηῆμ.} ενοικουντὰ τηᾶῖζο 128. εἰ} α 82. η 29. Οομρὶ. Αἰεχ. 
1ιρῖ, ἰσχυρός ἐς!»} ἰσχυρότερος ἐςιν 11. Αττη. 1. 8]1}14}ς. Αγπη. 

Ἑάὰ. υαἱιαϊ μι δῖαν. Οἴἶτορ. ναίω Μὲ Απη. 1. αἰἴχφις. Ατσπι. 
Εα. ἀσϑενὴς) ἀσϑενεις )ς. ἰηβεπιὶ δῖαν. Οἴτορ. ἢ 29] εἰ 
τό, 18,32, ζ4,) τό,131. Αἰεχ. (δι. Νὶς. Αὐρ. δίαν. Οἴἶτορ. καὶ εἰ )ς. 

ὀλίγοι εἰσὶν] ραμεμν ἐδίογρε το δῖαν. Οἴἶζγορ. ἢ υἷ..] εἰ )ς. 
σολλοῖ] νηκίεμης 51δν. Οἴἶζοζ. ᾿ 

ΧΧ. Καὶ τίς] ἀκέ φια ο δῖαν. Οὗἶγτος. εἰς ἣν] ὅπ φαα Αὐρ. 
“ρὲ φιαπ Οεογρ. ὅτοι 19] αυτοι 199 ὅ4, 108. 118. ἐγκαϑ.] 

α ὥορε. εἰ ἐηβάεσπιες μπὲ (ἢς) τοῖς. ἐπ᾿ αὐτῆς] ἐπ᾿ αὐτὴν 

ΑἸεχ. κα δίαν. Μοίᾳ. Οεογρ. ἄπ. σ:. αἰΐχιἊς. Απη. ἕἘά. ἢ 1} 
εἰ Χ, τς, τό, 18, 32) 44γ᾽ ς2, 64;.71, 74) 7), 76, τού, 118, 130, 131» 
114. (ηρὶ. ΑἸἰεχ. 1ρ{. (δι. Νίς. Αὐρ. Θεός. Ατη. 1. δ᾽ ἴφυς. 
Ἀπη. Ἐὰ, ἐσ) μἔεὸὶ' Απῃ. τ. αἰδαυς. Αγπ). Ἐπ. ἢ 29] εἰ 7ς. 
α ((ε) Ατδ. 1. 2. καὶ τίνες) ακὶ φας Οεοτρ. ἃς] εἰς ας 

1 ΤΥ, ΝΠ, Χ, ΧΙ, τς, 16, 28, 44, ς2,) (4) ςς, τό, ς8, ς9» 71, 73» 
4) 77, 8ς,) τού, 129, 1309) 1319) 114. ΟορΙ. 1ρί. (αῖ, Νίο. 

Ἀπη. :. αἰφυς. Απη. Εά. εἰς ργϑταϊτεῖς, υποῖβ ἱποϊιιπι), ΑΙεχ. ἐπ 
φμίόμε Ατρ. δῖαν. ὅτοι 22] ἄνται τό, 19, ς79 73» 77) 108, 118. 

κατασκ. τὴν γ- 
ἉἍ 

Χανααν) Οὐαπαρεξονγεκ 

131. Αυξ. ἐν αὐταῖς] ἐπ᾿ αὐταῖς ς4) τό, ς8,.7ς. κ 8ϊλν. Θεατρ. 
Ἀπη. ι. αἰϊϊφυε. Απη. Εἀ. εἰ} Ἢ 1») 29, ζ47 75, τοῦ. Οοπῃηρΐ. 
“1 ,6( Ατὰθ. 1.2... Απῃ. 1. αἰϊΐᾳυς. Απῃ. Ἐὰ, ἐν τειχήρ.] εν 
τειχίσιν ᾿ς) 75. ἐν τεχεέσιν ορυχοῖς εἰσινή Σινα (ἢς) ς-8. πικπίία 
δίαν. Οἴτορ. Απῃ. σ. αἰΐφυς. ἄπ. Ἐά. ἢ 3 Έε ΝΙ11, )ς. 8[αν. 
Οὔἴτος. Θεοῦ. πη. 1. αἰϊΐψυς. Αστη. Ἐά. ἐν ὠτειχ.} αὶ ἐν ΝἼΙ, 
5. πολ πη δλν. Οἴἶτορ. Αστῃ. 1. αἰϊΐαυδ. ᾿Αστη. Εά. 

ΧΧΙῚ. ἢ 1 εἰν, ΝΙΙ, ΧΙ, τς, τό, 18, 32, 44.) τό, 64, γ4, γ6, 
τού, 118, 130, 131) 134. Οεοῖζ. κα Ασπῃ. 1. δἰδψιις πη. Εά, 

πρίων} -Ἐ ἐρὶν 44, (4, 76, τού, 134. Οεοῖς. - ρ Ἀπ. σ᾿ αἰϊφυς. 
Απη. ἘΔ. ἢ 2] εἰ ΧΙ, τς. Απη. σ. αἰϊΐχυς. Απτο. Ε. παν 
ξεμμίνη] ασϑενης τηᾶγρο 128, εἴ ρυΐπηα τῆδηῆι 130. ποῦ (Ορῖ. πον 
2ίκρεὴ δῖαν. Οορ. ἐπήγπια Ατηι. τ. δϊίαυς. Αστῃ. Ἑάὰ. εἰ---ὰ} 

λα διᾶδο εἰ 4υ5 115 ἱπτεαςεωξς 18 εἰ] η 29, 82. δ β Ατοῦ. :. 2. 
ἕςιν] α 75. γουεπίμπέ Οορῖ, αὶ Αστι. 1. δἴαυς στῶ. Ἑά. ἐν 

αὐτῇ} επ᾿ αὐτὴ ξῳ 7ζ. 
τροσκαρτερήσαντ.] ' ἰγαηβενίεἰς ἐασι Οορῖ. εχρεγαιτὶ τοροσκαρτερή- 
σατε Οδοῖρ. Απῃ. 1. αἰἴαυε. ἄστη. Ἑά. λήψεοϑὴ εἰ μεσιελὶς 
Οεοῖξ. ἀπὸ] ἐκ (δι. Νίς": τῶν καρπ.} ,γμδϊκ ϑῖαν. Οἴτοξ. 
Ἄσπι. τ. αϊᾳυθ. Αστι. Ἑά. καὶ αἱ ἡμ.] μά ἀἄϊρξε ϑίαν. κ αἱ 

Ἦ 3} εἰς. πῃ. σ᾿ δἰίίαις, Ασπὶ. Ἐά, ' 

Ο:εοζρ. ἡμέρ. ἡμέρ.} κα αἰτεγυτὴ 29, 44, 73. 1οό. ἡμέρ. ἴαρ. 
να Ἀτθ. 3. ἔαρος] ἀέρος τς, τό, 18. . «ερὸς () ἴῃ ἴεχῖι, {τὰ 
ϑέρους τηᾶγρο ΝΠ. “5χ ρῥγωπιητηης ΓΝ, ΑἸεχ. τρύδρ. ςαφ.} 
σπροιμὼν ςαφυλὼν (αὖ ΤΏΔΓΡΟ ῥυϊπιὰ τῦβαὶ 130. εἴ ἜΧρυπΊλυηῖ 111α, 

πῆ φυοά ἴῃ ππ|. Ππηριϊατί, ΑΥπΊ. 1. αἰϊϊαια. Αὐτη. Ε4. φνὶρηεανωη 
οἰκεῖ ΑΥτδῦ. 4. ᾿ 

ΧΧΊ]. οπὸ τῆς ἐρήμ..] ἐπε ὦ πιο ΑΥΔῸΌ. 4. 

48, 32, 44) 2, ς7) 71) 737 74.» 76) 77» 84.) 85.) 1οὖ, 130. 131» 134» 
(καῖ. Νὶς. Θεογρ. Απτῃ. τ. αϊφυε. Αση. Εὰά. Σιναι ς4. 75. Σιπρ 

(ας) ς9. Ῥοδ6] Ῥοωξ Χ, ΧΙ, 18, 19, ςς», 64, γ4, 76, τού, 128, 
134. Οομηρί. ΑἸἹά. Αἰεχ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπε ρήπια, τςο. Ῥοωϑ ΚΝ], 
28, 20, 30, ς2, 49, 82, ὃς, 120. (Δι. Νίο. ρ΄, Ῥωθ' τό, 73, 77» 
131. Ρααδ (4, 71) 7ς. ὥς τῆῖῖρο Χ. 1ἰρῖ. εχρηπηῖς Ῥωδοὺθ᾽ 
Οορῖ. Καξδα ΑτὰΡ. 3. εχρείπιϊς Ὀρὸδ ϑ8ίδν. Οἷἶγορ. Ἔχρεϊπιῖξ 
ῬαδἝὼ Οεοιρ. εἰσπορευομ..} φκα 4} ἱπίγα ΑἰδῸ. 3. ἐπὶ ἰπαρτεβες 
ως Ατγπι. 1. αἴχυς. Αγη). Ἑά. Αἰμαϑ] Αἰϑαμ 28, ὃς. Εμαϑ 

ΨΙΙ, Χ, ς9. Οοπιρὶ. Ογτγ. ΑἹ. ]. ς.. Οορε. δ8ϊαν. Οἴἶτίου. Ἐμμαωϑ 
γ5. Νιφαϑ ς6. Εφααϑ 11. Ἐφρααϑ 44) ς4γ 719) 74) 76, 84) τού, 
134. Ἐφραατ τοᾶγρο Χ. Τρ. αναιὰ ΑτδΌ. 3. Ἐργαιλαά Αττη. τ. 
αἰΐχυς. Απῃ. Εά, 

ΧΧΙΠΠΙ. Καὶ 19], Ατπιεηὶ Οοάά. αἰϊφυ!. Ατη). Ἐά. 
πΉλ.).} καὶ ηλϑθὸν ΙΝ, Ψ1], τς, τό, 18, 19, 285) 29, 30, 32) 44) ζ2, 

54) ξζ, ς6, ς7, 8, 59, 64. 715) 735 745 78. 76, 77. 84.) 8ς, τού, τοϑ," 
τιϑ, 128, 114. Αἰεχ. 1᾿ρῖ. δι. Νίο. καὶ ηλϑθοσαν ΧΙ, 129. 
Οοτρὶ. ἐλϑεῖν ΡΗΪΟ :, 226. α καὶ Θεοῦ. ἕως] εἰς 29. ΡΠ 
]. ες. Χεξδρὼν τ", 25] Χευρων 44. καὶ ἐκεῖ) ἐκεῖ δὲ ῬΉΪΠΟ 1. ς. 
Ἔ ἑαἠαῤῥαδαπέ δῖαν. Οἰξγοσ. αἴχιιε πος ἱπίεγροηϊῖ, (εὰ πη ς]5 ἸΏς]- 
ἢ, δῖαν. Μοίᾳ. 

μᾶν τό, 44, τό, 131. Οοπιρὶ. ΡΒϊο 1. ς. Αχικαμ 11. ᾿Αχιμᾶν 
ἴπ σμαγαές. τηϊμοσς Αἰεχ “ελίαπιαπ Θεοῦ. καὶ Σ.} καὶ εχει Σ. 
τό, “8, 30, 73, 77, 85, 110, 1321. (αἴ. Νίὶς. Σεσσὶ] Σεσι 18, 
44) τς» (9, 74) 75, ὃς, τού, 128, 124. (Ομρ]. 1». (ορῖ. δος. 

Αγ. 1. αἰϊΐφυθ. Απῃ. ἘΔ, Σέεσσει ΧΙ, 30, 73. Σεσει, ἰεἀ Ζυῥρεῖῦ δ 

εουπάδιη ἰυρταίςτρί. σ 411, 11. Σεσει τό, 28, ςό, 77, 130, 131- 

ΑΙά4. (δι. Νὶς. Σεσεσει 29. Σεμεὶ 111. Σεσεὶν ῬΗΪο 1. ς. Σεσσὶ 
ἴῃ οδαγαῦς, τίποτε ΑἸεχ. εχρήπος Σεσξ ϑ8.αν. Οὗτος. Θελαμι!] 
Θελαμειν 11... Θελαμει Χ. ΑΙά, Γρί. Θαλαμει ΝἼΙ], 16, 18, τό, 
8ς. 1289 110),131. Θαλμει 325. Θαλᾶάμι 29, ς4. ς8, 82. (αἵ. Νὶς. 

Ἀπηεηὶ (οὐά. «αἰϊαι. Απῃ. Ἐά, Θαλαμμει ΧΙ. Θαλαμειν 19. 
«Αἰεχ. Ῥμΐο 1. ς. Θαλᾶμιεν γ1, 118, Θολαμι ζ9. Θολμι ξξ:. 
Θελαμὶν Οοπιρί. 7 αἰσνπαν Ατἰτη. τσ. 7λαπὶ Οεοτρ. γενεαὶ 
Ἐνάχ!] γε νιοι Ἐν. 29. εἰ φεπεγαίἑοπες Ἐπ. Αττὰ. 1. αἰϊίφυς. Αστῃ. Ἑά. 
σριά Ναπεῖ ρύὸ ᾿ϊβ βαῦεῖ (ἢ) Αὐτὰρ. 3. ροτο, μβαῦεπι Ενακ τς, ιὔ, 

29) 30, 325) 44) 54, 56, 73» 76, 77» 82) ὃς» τού, 118, 130, 131). 134- 
1Δρί. νίἍι. ΝΙΊς, Οορι. δί(αν. Οδοῦρ. στη. 1. δίαυς Ασπῃ. Εὰ, 
μαθεης Αἰνακ 18, ς4, 64, 75. δῖο ποη ἀϊξίπρυϊς ΑἸά. καὶ Χεξρ.} 
Ολεῦν. πίονι δἷλν. Οἰδος. Χεξρὼν 41 Χευρων (υϊ ἀἰχίπιι}5) 44. 

Χωρων (ἔς, οοιτυρῖς ἰογίλη εχ Χευρων) 29. δὶς ρίειε ἀἠπηρυΐϊς ΑἸά. 
ἐπα} ἐν επῖα ς9ὥ. τὰ Τανὶν] του Τανὴν ζ2. τῆς Τάνεως ΕΧ ΟΟΙΤ. 
(εὰ του Τανιν ρυπιο, ςς. ανεως τηδῦρο 128. τοῦ Τανις 64. του 
Τανειν 29. τοῦ Τανὶ (πρὶ. κα τῷ ϑίαν. Οἴἶτος. Αἰγύπ]ου) 
τῆς Αγ. πιᾶῖρο 128. εἰσ αιὶς ργαταϊϊας δίαν. Οὗτος. ργϑεπιτῖς 
ἰώεπι, [εἀ ὑπο, ἱποϊυιπι, διαν. Μοίᾳ. φησ οὐ “Ἐργριὶ Οεογρ. 
«ἄπ ργρείογεσε Αὐτὰ. κι. αἰΐαυε. Αγ. Βα. 

ΧΧΙΝ. ἤλϑοσ.} ηλϑὸον ΙΝ, 32, (4) ςς, 7ς. Ογε. ΑἹ. ἱ, ραπε 
Ῥεΐτηδ, ᾿ς 1. -Κ ἡ Οεοτρ. φαραγγ.} φαραγία 44, τοῦ. βό- 
τρυος] βοτρνας ιοό. καὶ κατισκέψ. αὐτ.} “τ ργαμίπυης ΙΝ. 

ΔΙεχ. αν ῥισιηίπυηῖ Αγαῦ. 1. 2. α Οοπιρὶ. Ατὰῦ. 3. κχαι κχα- 

ῖ 
καὶ 

᾿Αχιμῶν) Αχιμα γΚ. Αχιμααν ξζ.- Αχει- 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Σὶν] Σινα τό, 

ΤΥ 

μκαν ἘΚκὺα 
“πτοτντ-ν- τ 



ΚΕΦ. ΧΙΠ, 

25. 

46. 

27. 

28. 

20. 

30. 

81. 

ΑΡΙΘ ΜΟΊ: 

Ν- " “ὦ »Κ» » Ὁ Ἄν » ν᾿ 
σχέψαντο αὐτήν" χαὶ ἔχοψαν ἐχεῖϑεν χλῆμα χαὶ βότρυν ςαφυλῆς ἐγὰ ἐπ᾿ αὐτξ, χαὶ ἦραν αὐτὸν 

-.-,--.-.--...Ψ.... 

ἐπ᾿ ἀναφορευσι,)χαὶ ἀπὸ τῶν δοῶν, χαὶ ἀπὸ τῶν συχῶν. Καὶ τὸν τόπον ἐχεῖνον ἐπωνόμασαν, 
΄ “.΄ ρῳ ν 9 γά 3 2] , 

Φάραγξ βότρυος, διὰ τὸν βότρυν, ὃν ἔχοψαν ἐχεῖϑεν οἱ υἱοὶ σραήῆλ. Καὶ ἀπέςρεψαν ἐχεῖδεῦ 

χατασχεψάμενοι τὴν γῆν, μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας. Καὶ πορευϑέντες ἦλϑον πρὸς Μωυσῆν 

χαὶ ᾿Δαρὼν χαὶ πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ἰσραὴλ, εἰς τὴν ἔρημον Φαρὰν Κ ἀδης' χαὶ ἀπεχρί- 

ϑησαν αὐτοῖς ῥῆμα χαὶ πάση συναγωγῇ, καὶ ἔδειξαν τὸν. χαρπὸν τῆς γῆς. Καὶ διηγήσαντο αὐ- 
τῷ, χαὶ εἶπαν, ἤλθαμεν εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν ἀπέξειλας ἡμᾶς, γῆν ῥέουσαν γάλα χαὶ μέλι" χαὶ 
ΨῬΝ ε Ν 2 “" ᾽ 59 Ὁ 4 Ν ἊΨ ν᾿ ων » » 3 “" ᾿, 7 Ἷἢ 
ὅτος ὁ χαρπὸς αὑτῆς. Αλλ ἢ ὅτι υρασὺ τὸ ἔννος τὸ χατοιχδν ἐπ αὐτῆς, καὶ “πόλεις ὀχυραΐ 

΄ ’ὕ ’΄ Α, Ἁ 3,» Ά, ε ’ 3 ρ 

τετειχισμέναι μεγάλαι σφόδρα" χαὶ τὴν γενεὰν ᾿Ενᾶχ ἑωράχαμεν ἐκεῖ. Καὶ ᾿Αμαλὴχ χατοιχεῖ 

ἐν τῇ γὴ τῇ πρὸς Νότον" χαὶ ὁ Χετταῖος, χαὶ ὁ Ἑυϑαῖος, καὶ ὁ ̓ Ιεδουσαῖος, καὶ ὁ ᾿Αμοῤῥαῖος 
᾿ Χ 3 τς ) μ᾿ ν ἐ ΝΗ ρΦ δ ΄ ν. Ν » 2 ᾿ 

χατοιχεῖ ἐν τῇ ὀρεινῇ" χαὶ ὁ Χαναναῖος χατοιχεῖ πταρὰ ϑάλασσαν, χαὶ “παρὰ τὸν ᾿Ιορδάγην 'ὧο: 

ταμόν. Καὶ χατεσιώπησε Χάλεδ τὸν λαὸν πσρὸς Μωυσῆν, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, οὐχὶ, ἀλλ᾽ )ἀναξάν-- 

τες ἀγαδησόμεϑα, χαὶ χαταχληρονομήσομεν αὐτὴν, ὅτι δυνατοὶ δυνησόμεθα «τρὸς αὑτούς: 

τισκαψ. αὖτ. 82. χρῆμα) χληματα 1]. ἵνα) α ςς. (ορῖ. 

ἐπ᾿ αὐτι} ἐπ᾿ αὐτῆς )ς. π᾿ αὐτοὺς 244. ἀπ᾽ ἀντοῦ τ, 73» 77, 8.) 
131. ἧς εχ Τοῖτ. (εὐ ἐπ᾿ αὐτοῦ μήπιο, τ6. ἔς, οὐπὶ “4 γγαπ ο 
ΙΝ. ὥς, εὐπὸ κξ΄ ῥργαπηῆο, οἴ ἴῃ σπαγαι. ποΐθοῖς αυσαὰ ἀπ΄, ΑἸεχ. 

ὑπ᾽ αὐτοῦ 82. “ὁ ἡ]: δῖαν. Οἶτοσ. ,, (ὐεογς. γρεν] τρὸν Χ, 

ις, 16, 28, 30, ς7, 58, γ1, 8ς, 1οἌ, 110, 111. 4 [ἱρύ, Ολτ. Νὶς, 

ἤρων (ας) (οπιρί. αὐτὸν] αὐτὸ )ξ. αἀντὰς [1 Δ΄. ἐπ᾿ νας. 

ἐν ἀναφορ. ΙΝ, Απῃ. τ. αἰΐΐᾳυς. πη. Ἐὴ, “Ὁ ϑὺο τ8, ς6. ἔς 
ΠΙΒΙΡῸ 118. {1 δισιν ΧΙ, .-8. - Ἰάσεπη εὐπὶ καὶ γγαι ῇο ΓΝ, 

Ἔ ἰάσπ Ὁ ἈΞ ἰπ σπαγαῖῦ. πιίποτε Αἰεχ. δῶ πο τεσηει ἱπεκτ σἶμοι 

φὴτ Αγαὰδ. 1. καὶ ἀπὸ 1] 4 καὶ Οκοτγσ. ἐδ βυπρίσ πη αὶ Αταῦ. 

1.2. τῶν ῥε9»] τῶν ῥοιὼν (πρὶ. εἴ ἧς Οντγ. ΑἹ. 1. ς. τῶν ρων 
44- Ὑγ3. ρ-ὼν πιαγρο «8. ἐχργηπυπῇ πὶ υπγ. Πηγυίαγὶ Ατπι. 1. 81}- 

ἥυς. Ἄτην. Εά. τῶν συχ.) σχρηπιυης ἐπ παπ|. πρυϊατὶ Ασηι. 1. 
ἀπίηος, Ασπη. Ἐά, 

ΧΧΝν. Καὶ) , ΠΡΊΝ, ΝΠ, ςς, τό, το, 71, 129. Αἴεχ τὸν 
χίπ. ἰχ. ἱπ.} ἐπ. τὸν τ΄ τ-. 7ζ. τὸν τύπ. ἐκ.) ποιόν ἰοσεὶ Αττπ. 1. 

ἐχρήπις αὐτὸν τὸν τόπ. ἰχ. (.) 51ν. Οἴἶγορ. ἐπωνόμασαν) ἐπω- 
γομσα ἵΨ, «πωνομασιν 29. φκένι πορεϊπσνετακί (ἢς) Αυρ. Φα- 
φαγξ (έτρ.] βοτρ. φχρ. 128. φαραγία βοτρ. τό, ς2, ς7, 71) 73» 77» 
11:1. (τ Νις. Αὐυρ. 

ΧΧΥῚ. ἀτίςριψ.} ἐπεγρεψ. Χ, τς, τό, “8, 32, (4. ς7, ς8, ζ9, 
64, Σς. 77. 8ς, τοϑ, α18, 129, 110, 111. (οπ!ρ]. Αἰά. Αἰεχ. 1ἰρῇ. 

(δι. Νις. δῖαν. Μοίᾳ. Οδογς. Απη. 1. αἷίφυις. Απη. ἕά4. επι- 
τρεζαν 10. ἐκεῖϑιν}] -Ἐ ΔΙ ᾿γαεί Ἀττι. τ. αίφυς. Απτ. Ἐά. 

κατασχιψ,.} καὶ κατασκεψ. 10. εἰ Ἄχρίογσνέναπι Οεοῦς. μιτὰ 
τισσ. ἡμ.} ἐπ φυσόγαγιν!α στὸν: δἰδν. Οἰΐζοξ. τισσαραχ.) τισ- 

σιρακ. ΠΠ], 11. "Δ ἘΣ 
ΧΧΨΠ]. Καὶ σορ. ὅλ9.}] α δας, δἴφυς 4.5 (44. ουπι ρεξοεάεη- 

εἶδος ςοπ] πρὶ ΑὩΡ. 32. ἢἦλ90ν] Ἰλϑοσαν ς8. εἰσηλϑὸν τ6, 28, 
42) 82) ὭΣ ΥΣ 110, 131. (δῖ. Νὶς. ᾿Α.ρ.} σα Αἴσνοπενε 

δίων. Οἴτορ. υἱῶν} τῶν υἱῶν ΟὙτ. ΑἹ. ἴ, ρμαγῖε ῥγίγωδ, τςξι. 

Απη. 1. δ᾽ ΐφυς. Απη. Εὰ. εἰς τὴν ἧς.) α τὴν τοϑ. , ἔρημον 4.4. 
ἐν δοίη εὐὰν ἀπίουΐο Οορί. σὠΐ σοαίοσε σα ἀπιςυϊο ΑΥλδ. 1. 

Φαραν) οἐχρήπις Θαρᾶν (Θ ῥτὸ Φ πιοῖς Ἀυϊπεηὶςο) δῖδν, Οἴἶτζοσ. 
Ραιακ τοῖς. Ἄτγπι. 1. αἰϊΐᾳφις. Αγπν. Ἑά. Καδης) Καδὶς γς. 
Καϑας 44. “αἱ (44: Αταὺ. 3. ὅ]αν. Οἶἶτος. ἐπ (σάω δῖαν. Μοίᾳ. 

ς"οὐ “ἡ σε: Οεογρ. αὐτ. ῥγμα) ἀντ. ρήματα ςύ, γ1, 120. 

Οὐοπιρί. Απη. 1. αἰΐφυς. Ασππι. 4. ρνμα αντ. ΧΙ. καὶ πασῃ) 
α χαὶ γι. Οοογς. σινχΎ.} τὴ συναγ. ἵΨ, Ν]], Χ, τς, τό, 18, 

48,30) 32, 42) 54. 6) 58, ς9. 04. 71ν 74» 75. 76, 77ν 82, 8ς, τού, 
᾿ις8, τι, τ29ν 131) 134. (ὑὐοπιρί. ΑΙά. ΑἸεχ. 1ρῦς αι. Νὶς. 

Λππ. τ. οἰίφις. Ἄπη. Ἑά. ἔδιιξ.) -Ἐ αὐτοῖς ΧΙ, 20, 44. 8, 72 
8., τοῦς 14. Αἰά. Αγὶρ. 1. 2... 3. δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ Ίἀεπὶ οὑπὶ Καὶ 

ὑγατη πο ΓΜ, -Ἐ Ἰἰάσπιν ἢ Ν ἴῃ οβαγδῶς, πλίηογε ΑἸεχ. 

ΧΧΧἹ]. αὐτῶχ τον τοϑ, 118. αντοις ΧΙ; ς4, 74» τοῦ. (οριί. 
Αταῦ. 3. δίαν. Οἷἶτοσ. Οὐοῦς. Ἄγηι. 1. αἰϊΐᾳυς. Ατπ. ἘΔ. 22) 

Ατσιῦ. τ. 2. εἶπαν) εἰπὸν 32, 44.) 54.) 64, 7.» 84, τοῦ, 118. (γε. 
ΑἸ. ἢ, γαῆῖς ῥγπια, τςῖ. -Ἔ πρὸς Μίωυσην 1το6. “Ὁ αὐτω 19) 4.4» 
ζ... 74. 7ν 76, 84, τοβ, τἰϑ, 134. Απῃ. 1. αἰαυς. Απῃ. Ἐπ. 

γι α.} πλϑοὸμ. ΝΠ, Χ, τς, 18, 105). 28, 29, 30, 32, 44» 54. τ6, ς8, 

4, γῳ 74. 76. 81, 8, τού, τοϑ, 118, 128, 114. (οπιρὶ. 1 ῇ, (κι, 

ἈΝ. ἐς δ] κα εἰς τό,44.: ἀπέρελ,) ἱξαπεγειλ. Π. δεν γδὲε 

ἡμᾶς} ἡμῖν (Πς) [ἱρῇ. γῆν 2] εἰς γῆν τό, 
γάλχ χχὶ μέλι] κι εν ἰας 

δίαν. Οἴτοχ. 

4.4. “εγνανι ἀπίοι δὲν. Οἤτοργ. 

Αὐτὴν. χαὶ ν..} ἍΑὔΥὖΜ,, 
ΧΧΙ͂Χ. ᾿Αλλ᾽ ὅ] α ἢ τς. Οορῖ. 5ἷαν. Μοίᾳ. ὅτ.} ς8. 

δῖαν. Οἴκγον. ϑρασὺ] ορα (ἢς) 120. 30. τὸ ἴϑν.] διυήαα 
δο᾿ υἷα: δῖλν. Οἴτοσ. ρορυῖω, τα] ὦν να]ής δἷλν. Μοίη. ἐπ᾿ αὐτης] 

τὴν Ὑν ἹΝ, ΝΠ, Χ, τς, τ6, 18, τον 28, 20, 30, 329 ς2, τό, ς 7, 58, ζ0) 

64, 73» 77. 82, 83, 8ς, τοϑ, 118,.118,.110,.131. (οπιρὶ. ΑΙἸά. ΑἸΪοχ. 

εἰρί, (αι. Νὶς. αὐην ς-. ἐπ 4 Αττα. ι. αἰΐφυς. Αππ. Ἐ4. λιῥεγ 

“σταδ οατι τὶς υἷο Αγ. 2. πίλ.] αἱ πολοῦν, Χ, τς, τό, 18, 30, 

12, τύ, ς7, ζο, δ 73, 82, 128, 130, 131. (οπιρί. ΑἸά,. ΑΙεχ. Γὶρῇ, 

Ολς. Νς. ὀχυραὶ] ι'σχυρχι γ1. εἰπε (ἔπε ῥγοραρπαςμίο δἷαν. 

Οὔτος. τῆειχ.} “ ργαπιπυπον, Αἰεχ. καὶ τῆειχ. 23, 44, ς 4) 

ς8, γῳ 7, 7γ6, ὃς. τού, 108, 1ι18,.134. Οεογρ. Αττη. 1. αἰ ιυδ. Αγῆι. 
Ἑά4. ,, υτ νἰἀεζυγ, δἰδν. Οὗτος. μεγαλ.] καὶ μεὲγ. ΠῸΙΝ, αϑ, 44», 

ξ,. 71,74, 7ζ976,8 ς, τού, τοϑ, 118, 120, 134. (Οοππρὶ. Ογτ. ΑἹ. ἵν, ραγῖς 

ΡΓΙΠιΔ, τι. δῖαν. Οὔἴἶγος. Ασπη. τ. αἰΐᾳφυς. Ασίη. Εάα, Ἐναχ] 
Ενακ ΧΙ; τς, 20, 32, 44.9 4.) 5ζ,) τό, ς7, 73», 76, 82, 118, 128, 110, 
114. 1ιἰρύ. σας. Νῖς. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Οὐορῖ, δ[αν. Μοίᾳ. Οεογσς. 
Αττη. :. αἱϊΐφυς. Ατπι. Εά. Αἰναχ 1τ8, 6.., Ἐνααχ τό, 131. «παρὰ 
ϑδίαν. Οἴτοχ. 

ΧΧΧ. Καὶ ι"] αΑἷΝ. ᾿Αμαλὴχ] Αμαλεκ ΙΝ. Αμαλικχ 7ς- 

κατοικ. 19] κατοιχ. ἐχεὶ ς4. ἰδὲ λαῤῥια! δῖαν: Οἷἶτοσ. 1111, εἰ ἀαῤὶ- 

"απι οΗ᾽ Οεοτρ. τῇ τοὺς] τῇ Ν1Ἴ], ςβ8, 82, τοϑ. Αἰεχ. χαὶ 
ὁ Χιτῖ.) “«- ργσπιήτυπε Αὐτὰρ. τ..2. α Ασαῦ. 3. εἰ Ομεισὶ Αὐηλ. 1. 
δῆϊαυς. Αγπι. Ἑά. καὶ ὁ Εὖ. , καὶ τού. καὶ 42 ο Ευρβος ((ς) 
ΙΝ. “γ οπιοῖδιις ργαπιτὰς ΑἸεχ. εἰ ξυπσὶ Ατπι. 1. αἰϊαις. Ασπι. 
Ἑ4. εἰ )εδυβεν: σὐπὶ ἀπὶουΐο Αγαῦ. 1. 2. χαὶ ὁ Ἰεδ.}, 128. 
αΧαὶ τοῦ. εἶ ἔνιαι εοὐπὶ αὐτίουϊο Αταδ. 1. 2. αϑωλεὶ Αταν τ. 

εἰ ὅκῤυλεὶ Ἀττασὶ Οοαά. τοί φυὶ. Αἰπῃ. Εε. δ 'Αμοῤῥ.] “ἥ»πον- 

γλιεὶ Ἄτην. 1. αἰΐφυς. Ασα. Εάα, κατοιχ. 23] χατοικουσιν 44, 
ξ4.,) 74. 73. 84, τοῦ, 134. δαν. Οεογσ. Ασπὶ. τ. δἱἴΐφυθ. Αππη. Ἑὰ. 

ἐν τῇ ὀρεινἢ} ἕν τῇ Ὑὴ Τῇ Ορεινὴ ζξ. ἐπ πιοπίἰδμε ζὰπν ἀΓΏοΪΟ δἰδν. 
44 ποης: Αὐττ. τ. αἰΐφυς. Αἰτη. Εά. Χαναναῖος) τηᾶγρο ργίπια 

ΤλΠὺ νίτῆς, (0. υὕἱἱ Χανανίτηῆς Ἰἰεσεγεῖυτ, 110. κατοιχεῖ 15} ἰμλα- 

δίιαπι δῖαν. Οἷἶτοσ. α Ασιηςπὶ (οὐά, δ᾽φυ!. Ατὰ. Ἑά. καὶ 
παρὰ-- οταμ.) ἃ πιατὶ σὰ ἰοηρυδίκπενν βων 7ονἀαπὶς δῖαν. Οἴἶτορ. 

α χαὶ Αταωῦ. 2. Θεοῖς. ποτα.) ΑἿΝ, ΧΙ, 4) ς4. 74» 75» 76, 
84. τού, 134. (ορῖ. ΑγΔΡ. 1. 2. Ατη). 1. αἰϊΐᾳυε. Αγη. Εἰ. υποὶς 
᾿ποἰυἀϊ ΑἸεχ. 

ΧΧΧΙῚ, Καὶ 13] α Αγη). 1. αἴΐυς. Ατῖῃ. Ἐάὰ, χκατεσιώπησε) 

κατισιωπῆσαν Χ, τς, 18, 28, 64. 1ρί. ὥς ἷἰπ ἴοχῦι, (δὰ πιάνο κα- 

τισιωπησι, ὃς. Χαλὶδ] - καὶ Ιησοὺυς Χ, τς, 18, ςξ,) 64, 128. 

1 τρί. τὸν λαὸν] τω λαὼ 84. πρ. Μωυσ.] εογανε ΔῖγΕ δἷαν. 
Οἤτορ. εἶπεν] εἰπὸν 18. εἰπᾶν Χ, τς, ςς,) 64, 128. Γρῦ 

αὐτῷ “-- δυΐς νοςΐ ργωπιπυης Αταδ. 1. 2. α Οορι. δὲς σθοῦς. 
Απη. 1. αἰϊΐφυς. Αγπι. Ἐά. αὐτῷ, οὐχὶ, ἀλλὰ] “ἅν Ηἰβ ῥγαεπιῖτ- 

ἴυης ΙΝ. ΑἸεχ. οὐχ! ] πον βεὸ οἱ Αὐτὴ. ᾿. αἱίφυς Αστιν. Εά, 

ἀλλὰ] αλλ᾽η ΧΙ, 29. ὥς πιᾶγσο 8ς, εἴ ρεῖπιὰ πιᾶηι! 130. ὄἶνα- 
δησόμ.} αναξησωμ. ς9, 74» 130. Οοπιρὶ. ΑΙὰ. δ[αν. Οἷἶτοσ. κα- 
τακληρονομήσομ.) κατακληρονομησωμ. τ6, 4.4, 59» 75. 1ο6. Οοπιρὶ. 
ΑΙά. Θεοῦ. αὐτὴν] αὐτὸν (Πς) 44. ἐεγγαπε σΌ ΠῚ «ττϊςυΐο Οεογς. 

δυνατοὶ} ϑυναμενοι 189. Οοπιρί. α ΧΙ, ς9. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρτίπια, 

) - 

. γσίγι χιρσει ἡ" 
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ΑΆΡΙ ΘΜ ΟΊ ΊΊ1. 
ΚΕΦ, ΧΗ. 

Καὶ οἱ ἄνϑρωποὶ οἱ συναναξάντες μετ᾽ αὐτὰ, εἶπαν, οὐκ ἀναξαίνομεν, ὅτι οὐ μὴ δυνώμεψα, ἄνα-- 32. 
ξῆναι “πρὸς τὸ ἔϑγος, ὅτι ἰσχυρότερον ἡμῶν ἐς! μάλλον. Καὶ ἐξήνεγχαν ἔχξασιν τῆς γῆς, ἣν 33. 

τ ων αὐ δ χατεσχέψαντο αὐτὴν, πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ, λέγοντες, τὴν γὴν ἣν παρήλθομεν αὐτὴν χατᾶ- 

ὯὩ ΝΝ σχέψασθδαι,, γῆ χατέσϑεσα τοὺς χατοιχᾶντας ἐπ᾿ αὐτῆς ἐς!" χαὶ ππᾶς ὁ λαὸς ὃν ἑωράκαμεν ἐγ 
Νὰ αὐτῆ, ἄνδρες ὑπερμήκεις. Καὶ ἐχεῖ ἑωράχαμεν τοὺς γίγαντας, χαὶ ἦμεν ἐγώπιον αὐτῶν ὡσεὶ 34. 

ε, Ε. ἀχρίδες" ἀλλὰ χαὶ ὅτως ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν. 

᾿ 

"ἂς 
.-.: 

ΚΕΦ. 
΄ ἿΝ ΧΙΥΝ. 

αὐ αἱ ΚΑΙ ἀναλαξῶσα πᾶσα ἡ συναγωγὴ, ἐνέδωχε φωνήν: χαὶ ἔχλαιεν ὁ λαὸς ὅλην τὴν γύχ]α ἐλείνην. τ 
τὰ 

4 Καὶ διεγόγίυζον ἐπὶ Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρὼν πσάντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραῆλ' χαὶ εἶπαν πρὸς αὐτὲς πᾶσα 2. 
τ καὶ συναγωγὴ, ἼΟφελον ἀπεϑάγομεν ἐν γῆ Αἰγύπ]ῳ, ἢ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτη, εἰ ἀπεϑάνομεν" 53 

καὶ ἱνατί Κύριος εἰσάγει ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ταὔτην πεσεῖν ἐν πολέμῳ ; αἱ γυναῖχες ἡμῶν 
᾿ Ν ,“ν ῃ ξ΄ ν δφ , ζ΄ Ζ ᾽ 3 ζω Ν "΄ 

χαὶ τὰ παιδία ἔσονται εἰς διαρπαγήν" νὺν οὖν βέλτιόν ἐςιν ἀποςραφῆναι εἰς Αἴγυπτον. 

1οτ. “Ἑ 59, δῖαν. Οἴτορ. δυνησόμ.} δυνησωμ. .9. -Ἑ ἡμὲῖς πιηᾶπι 110. ἐπ οουδὶς Αγαι. τ. αἰϊαυς. στη. Ἐά. αὐτῶν 1] ἡμῶν 
ΧΙ. παάνυενγεπε ἰγε ἰδ δῖαν. Οἷἶγοσ. δονείμανὶ ἰἰΐς 5ῖν. Μοίᾳ. υἱη- Οομριὶ. ὡσε!} ὡς ἸΨ, 29, 7ς- ἀλλὰ καὶ] α αλλ 19. δἰᾶν, 
ἐεγέ ἐος Αττα. τ. αἰϊαις. Απῃ. Ἑά. α υπυπίφυς ΑΥΡ. 1.2. κα υυπίαιςε οὐπὶ (44. )ς. ΑΙ. 3. Αγ). 1.Ἅ 

ΧΧΧΊΙ]. οἱ συναναξ.} ου συναναξ. (ῇς) 124. μετ᾽ αὐτῷ} μετ αἰϊΐφυς. Ατηι. ἙΕά. ἥἦμεν 2} εἐγενηϑημεν 19») 1ο8, 118. ἢς πιδῖγο 
αὐτῶν 111, Ν]1, Χ, τς) τό, 28, 205) 30, 59, 73. 7), 35) 129), 111. ϑς, εἴ ΡΩΠΊὰ ΠΊΔμ) 110. ἢς Εἴ τηᾶγρο 1ρί. 

1Ἰρή. (δι. Νίς. μετ᾽ αὐτὸν ΟὐμΡ]. μετ᾽ αὐτὰ, (δὰ αὐτῷ ἴπ οἰιλταέξ. 
πΐποσο, ΑἸεχ. εἶπαν] εἰπὸν 32, 44) 545) 7ςγ1ο6. ἐκ ἀνα. ὅτι] Ι. ἀναλαξ.} μηβεϊϊ Αταῦ. τ. 2. μυβκεγμηβ Αὐτηθηὶ Οοάά, αἷἱϊ- 
σὲ ριϑυγπαπς 5. ΓΝ. ΑΙοχ. “ Ργδυτταης ΑΥαῦ. 1. 2. α οὐκ συ! Ατπι. Ἐά. εἰαμιαυὶξ (ορι. Αγαδ.. 3. ττᾶσα)] , ς. ἐνέ- 
ἄναξ. Οαϊ. Νῖς. ἀναξαίνομεν) αναξαινωμεν 32, 9, 75. ΟΟγηρ. δωκε] ἐδωχε Ν]], Χ, τς» τό, 18, 28, 29) 32) 445 54) τύ, ς7, ςϑ, ςο9, 
αναξησομεϑα Ν]]. Ατην. τ. δίαφυς. Αππ. ἘΔ. οὐ]  Οοπιρὶ. Οορι. 64, 51) 73») 74.» 75» 76, 77. 83» 84. ὃς, τού, 120, 131) 134. ΟΟΙΏΡΙ. 
μὲὴ δυν. ἀναξ. πρὸς} ποκα ργαναϊεδίπιις εοπίγα Οορ, μὴ] ΑΙ, ΧΙ, ΑἸΙά. ΑἸεχ. (αι. Νίς. ϑίαν. Μοίᾳ. ὥς εὔδηι ἱπ τόχίι, [δὰ πηᾶγρο εν 

Γ᾿ 19, 52) 58, 1οϑ. δυνώμεϑα) δυναμεϑα 28. δυνησομεϑα τό, τ9,32, ((οἱ]. υἱ ἐνεδωκε ἰεσεγεῖαγ) ρυΐϊπια πᾶπὶ 130. εδωχαν ΙΝ, Χ, 19, τοϑ, 
525) 8, 73) 775 825 1οϑ, 118. (οπιρὶ. (αἱ. Νίο. δυνησωμεϑα τῷ. 118. 1᾿ρί. δέδωχε Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ῥργίπηα, τςι. μωβμίογκηε ΑΥδῦ. 2. 

-“ 8ς, 110. δυνηϑωμεν ἢς. ἀναξῆναι]) καὶ 75. πρὸς τὸ ἔϑν.)] φωνήν] τὴν φων. 1, -Ἐ αὐτων 109, ς8, 1τοϑ, 118. -Ἐ Ιάδηι ουπὶ ας ζωνη 
ἊΝ “Ἔ Ὕαπςε ὑπεῖβ ἱποϊυίλπι 51ν. Μοίᾳ. σώὠρογς εος δῖαν. Οἷἶτοσ. “« ᾧῥτγαπιῆο ΙΝ. -Ὁ Ἰάεπη (ῺΡ ἃς ἴῃ Ἵμδγαέξ. πλίποῖς ΑἸεχ.  θομα Ζ’ και; 

ϑορκίμ σατν ἀπίουϊο Οεοτρ. ἰσχυρότερον) ἰσχυρὸν ΧΙ. υαἱ- ἴτἋὰὺῦ κα (ἢς) Αἴτὰθ. :. 2. νοῦς (μας Ατδ. 3. ᾿ἔχλαιεν] ἐκλαυ- 

«ἰἴογες (μπὲ δἷδλν. Οἷἶγον. Θεοῦ. ἡμῶν ἐς} ἐξὶν ημ. Π,ῚΝ, ΧΙ, 
44» 84. τού, 129, 134. (οπιρί. Αἰεχ. Αυρ. μᾶλλον) “ὦ ρτα- 
ΤΙΝ.  ργαιαις Αἰεχ. κὦ ρΡεθηνπυηϊ ΑΥὰΡ. 1. 2. τας 
Ἄπῃ. 1. αἰϊίαις. Ατπι. Ἑὰ. 

ΧΧΧΊΠ. ἐξήνεγκαν} εζηνεγχκον 44) τού. ἔχςασιν] ἔν ἀσιν 
ἴπ εἰιαταδς. ταΐποτε Αἰεχ. Ἴχρηπιὶς ὄνειδος (αμιοὐ τῷ Σαμαρειτίκῳ 

ὁ λαὸς} ἐχρηπηυηῖ τὸ γένος ΑΓπι. τ. 
ὅλην] σμο ὑγασυπυης ΓΝ. ΑΙοχ. ἐχεῖν.} 

σεν 77. ἐκλαιον ΧΙ; ᾽ς, τοϑ. 

αἰίαυς. Ασηι. Ἐά, 

ἀαπε Ἀταδῦ. 3. ' 

11. διεγόγί.) εγογίνζον 82, 130, 131. πηγηρμγ οὶ ,παρορα 

Αστ. 1. αἰϊΐφυς. Απτὰ. Εά. Μωυσῆν] Μωυσὴ τό, 44, 11ο. 
᾽Ααρ.} ἐπ “αγοπενε Οεοτρ. Ασπη. :. δ᾽ ἴφης. Αὐτὰ. Ἐά. πᾶντ. οἱ 

ταϊδυϊτυγ) Οὐρὶ. φαυογεσι Αὐς. Ατσπη. σ᾿. αἰΐφυς. πῃ. ἘΔ. τῆς υἱοὶ] ἐχρείϊπυῖε σὺν τοῶσι υἱοῖς ΑΥπι. 1. δχρτγίπιμης σὺν πᾶσι τοῖς 
ἐπι υἱοῖς Απηεηὶ Οοὐά. τευ]. Ατγην. Εἰ. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 32, ἀχῆς] κατα τῆς γ- (φυα τῷ Σαμαρειτίκῳ τὐδυυπτυ) τηᾶγρο 8 ς. 

τον χα ρῬπο, δὰ ἐπὶ ροΐεα ἀεϊεῖπλ) 11. Ἔχργίπγιπε ἐπὶ τῆς γ. 
δῖαν. Οἴτοσ. Ασπτη. 1. αἰΐψιθ. Απη. Εάὰ. ἣν] ἧς 18, 29, 32, 

44, ς4, 74. 84, 134. καὶ εἶπε Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρᾶττε ρυΐπηα, τς. Ασδδ. 2. 
Απ. 1. αἰϊΐᾳυε, Ατπι. ἘΔ. κα καὶ τοῦς. τῦῥρ. αὐτ.} ἐς Ασιη, 1. 

128, 129. Οοπιρί.. αὐτὴν 15]. ϑ8ϊ2λν. Μοίᾳ. Οθοτγρ. τρ. αἰϊῆαυο. Απῃ. ΕΑ. τᾶσα ἡ συν.} ονηπε: ΑταΌ. 1. 2. Ἀ χυν) σής Ἕ ρον 2 Ὁ 
τ. υἱὰς Ἴσρ. λέγ. λέγ. πρ. τ᾿ νιοὺυς Ισρ. ς4, 75. λέγοντ.] εἰ ἀϊεε- ΠΙ. Ὄφελ." ἀπεϑ.] οφ. ἀπεϑάνωμεν 131. Οοπιρί. οφ. αποϑα- ὅὉ. Ὃν 
δῪαπ Οεογσ. Αἰτῃ. τ᾿. αἰϊϊψυς. Αὐτη. ἙἘά. ταρηλν.] πο; Ῥύδοτηϊτ- γωμεν ((ς) )ς. σπρίμε μι δι σιογὶ δῖαν. Οὐἶτορ. νιεδίμς μεει ἴδ ποῦ- ἰωϊ. 

(τη Ατσπὶ. 1. δϊαυς. Αστῃ. ἘΔ. αὐτὴν 2] ΙΝ, ς4, ὅς, 7. 
ἈΠΕχ. ϑδιαν. Ασγαδ. 34. Οεοσρ. Απῃ. 1. αἰϊΐφυς. Αγῃῃ. ΕἘά. αὐτὴ 
Τπᾶγρο 8ς. εν αὐτῆς (ἢς) ππᾶγρο ῥυϊπηᾶ σηδηι 130. κατασχέψασ- 

),α.} εχρίογαπιες δῖλν. κα (ορῖ. Ατὐαθ. 3. πιᾶγρὸ κατασχεψασϑαι 
αὐτὴν ὃς. - αὐΐην ς4, 64, )ς. Αττῃ, 1. αἰ ἴχιθ. Ατηι. Ἐά. - ἰάσπι 

οὐπὶ Ἀὰ ργθηο ΙΝ, -Ἐ ἰάετη Ὁ δ ἴῃ ομαγαέζ. τηΐποσε ΑἸεχ. 
75] η1Ν. κατέσϑουσα) κατεσϑιουσα ἸΥ͂, 18, 30, 44) ξ4, ς8, 
59, 7}. 75» γό, 849 τού, 1οϑ8, 128, 129, 134. Οοτηρ!. Αἰά, 1ἱρῇ, 

χατοικᾶντ. ἐπ᾿ αὐτ.] εἐνοιχουντ. ἐπ᾿ αὐτ. τῷ, 64. κατ. ἐπ᾿ αὐτὴ 7ς. 
καὶ. ἐπ᾿ αὐΐην ΙΝ. εχρηπηυπι κατοίκους τὰς ἑαυτῆς Αττῃ. 1, Δ[ Πὰς, 
Δτηὶ. Εα. καὶ τᾶς] α καὶ ΧΙ, γ1.. κα τᾶς ΙΝ], τό, 22, ς2, ς7, 
γ,3,) 77). Οαϊ, ΝΙῖς. τὰς ὃ λ. ὃν) λ ὃν )ς. δχρηπιαης τᾶν ἔϑι- 
γος ὃ Ατγῃ. 1. Ἅἰίαυς. Απη. Εά. ἐν αὐτῇ] εκεὶ ς4,) 75. Οορῖ. 
ἐπ᾿ αὐτὴ 84. επ᾽ αὐτὴν τό, ς2, ς7, 73, 77. Οαϊ. Νὶς. επ᾿ αὐτης 

18,29, 128, 129. Οὐρὶ. ΑἸά. ἀνδρες) ανδρας τό, (2. ῴὑπερ- 
μῦχ.} εὐϑύυμεις 72. -Ἐ κει ΠῚ, 71. ἐμμετροι (ῆς, πυπὶ γετο ἀμετροι 
ἰερεπάυπι ὁ) πιᾶγρο ὑσὶ πλὰ τῃϑηι 130. “- ἐχ γέμιες δῖαν. Οἴἶτζος. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ ἐκεῖ εκεὶι καὶ ΧΙ. α καὶ Αττῃ. 1:. αἰϊϊφυς. Αση. 
ἘΔ. τοὺς γίγ.) α τὸς 134. κ γίγαντας ἴκ τοχῖυ, (δά Παδεῖ πηλτρο 
ῥτῖπιᾶ τολωυ, ζ9. καὶ τῆς γΙγ. 44) 4) 74) 74γ70, 84.) το6, - νιες 

ες γιγάντων 128. “Ἔνιξς ΔΑιναχ ἐκ τῶν γιγάντων 18. - οὐπὶ κ᾿ ὑγῶ- 

τ ς ΤῸ υἱον (ας) Ενακ εκ τῶν γιγάντων ΙΝ. -Ἐ εδάεπι (ἢ φυρά δᾶ- 

“πὶ γμίδέενις Αγηι. 1. αἰϊίφιιε. Ατηὶ. Ἐά, -Ἑ πος ΟΘεογς. 
Αἰγύπ]ῳ] α γῆ τό, 77» 131. γη ΑἰγυπΊου ς, τ6. (οι. Αἰά. 

Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρυίπια, :ς1. τῇ Αἰγύπ] (αι. Νὶς. δεγγα “Ὲ}}- 
δἰογεπε Ατηχ. τ. αἰϊϊψυςε, Ασα. Εά. ἢ] καὶ 29,1 34: Οεοῦρ. και 
εἰ 74) 76. και ἢ 54.) 74» 84. τοό. και μὴ 44. εἰ ὧπεϑ.} α ΧΙ, 
ις. εἰ} η τό. κα 19, 44, ξ4,) ς8, ξζ9, 74) 739) 76, 84, τού, 118, 

134. Οοπιρὶ. εχρεϊαις ὄφελον δ[αν. Μοίᾳ. 
ϑανωμεν 7ς. Οομηρί. ἐδς (πε ῥγατιταης Ατση. τ. αἰ ϊΐφυθ. Ατηι. 
Εά. χαὶ ἱνατί] α καὶ Αγ). 1. αἰΐψυας. Ατπι. Εὰ. Κύρ. εἰς 
σαάγ.} Κυριε εἰσαγεις γι1. Ῥονείπες ἱπάμχὶ Αττὰ. τ. αἴας. ΑΥπι. 

Εὐὰ. σισεῖν] πέσει (ἢ) ςζ9. αποχτειναὶι 29. -ἱ- ποὶ Ατγπιεπὶ 
Οοἠά. αἰΐφυ!. Αγπι. Ἐὰ. πολέμῳ] τ τω σολ. ὃς. ὁ ἧς ΑΙ. 1. ς. 
σίαίίο δῖαν. Οἴἶτος. 

τυϊτυπε εἰ, (δά α αἱ, Απη. 1. κτρι στὴ Εά. Ἴ2.1: α 43. τού. 
παιδία} τεκνα τοϑ, 118. -ξ ἡμῶν [Ν᾿ ΝΙ], τς, τό, 18, 28, 30, 32, 

445 52) 54γ 555 56, ζ9, 74» 755 83, 8.» 8ς, τού, 128, 130, 131) 134. 
ΑἸά. Αἰεχ. (δι. Νίς. Οορῖ. ϑίαν. Αγπι. σ. αἰϊΐψυς. Ατπι. Εά. ἔς. 
εἰς διαρπ.] ἐσ. ἐν τω τολεέμώ εἰς διαρπ. )ς. εἰς διαρπ. ἔσ. ΑἸεχ, 
διαρπαγήν] διαρπαγμον 75. νὺν] εἰ πμηῆς ϑίῖδν. Οἰἶτορ. βέλ- 
τιόν) -Ἐυμιν (0) 19. 

32) 44) 52) 4, ςό, ς7, 9, 64) 73» 74. 75. 76) 77» 84. 85, τού, τοϑ, 
τ18, 128, 129) 131) 124. (πρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. 1ὶρί. (ας. Νὶς, Ογτγ. 

Ὀεᾶς υἱοὺς) μ᾽ κέ ἴῃ ομδγδές. ποτε ΑἸεχ. ἐρεσιᾶπες δὸς βίος Ἐπαξ ΑἹ. ]. ς. ἐςιν) τῇ μιν ΙΝ, 28, 1320. δῖαν, οὐὔὲ Ατπι. 1. αἱϊὶ- 
διδν. Οὗτος. 1. “)ιίος ἕπαξ δϊδν. Μοίᾳ. σεοσξσ.0 - δ κα (θὰ ας. Ατπὶ. Ἑάὰ. ἀπορρ.] ἔπιςρ. 32. -ἕ ἀϊπς τίη. 1. αἰϊίφυς. 
ῇπεο ἤρηο 5.Π811) Λ]ϊο. Ἑκαὲ φωὶ μιπε ξίραπιες Αταῦ. 1.4. ἐνώπιον) Αται. Ἐά. εἰς Αἴγ.} κα τς. τυδ) εἴταν ἤρπυπι 8παῖς, τάπαυδαι 
ἐναντίον ΙΝ, ΧΙ, το, τοϑ, 118. ὥς ΓηᾶγρῸ 8ς, ΕνΑΥΤΙ ἸΠΔΓΡῸ ρεπλ δξηυπὶ αἰἰαυοά Ηεχαρίατε ἔμ ῖες ἢἰ5. ἀξ ργαοςαςηῖθιυ5 Ὀγαπμϊμη, 

ἀπεϑαᾶν. 29] απο- 

΄ 
ον “ὦ 

Ἔμι ΠῚ ΝΠ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, 30, ΝΣ 
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Καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ, δῶμεν ἀρχηγὸν, χαὶ ἀποςρέψωμεν εἰς Αἴγυπ7ον. 
σῆς χαὶ ᾿Ααρὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐναντίον πτάσης συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ. 

Καὶ ἔπεσε Μωυ-: 
Ἰησᾶς δὲ ὁ τ Ναυὴ, 

καὶ Χάλεβ ὁ τοῦ ᾿Ιεφοννὴ τῶν χατασχεψαμένων τὴν γῆν, διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, Καὶ εἶπαν 
πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱὼν ᾿Ισραὴλ, λέγοντες, ἡ γῆ ἣν χατεσχεψάμεϑα αὐτὴν, ἀγαθή ἐς! 
σφόδρα σφόδρα. Ἐἰ αἱρετίζει ἡμᾶς Κύριος, εἰσάξει ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ταύτην, καὶ δώσει αὐτὴν 
ἡμῖν" γῆ ἥτις ἐςὶ ῥέουσα γάλα χαὶ μέλι. ᾿Αλλὰ ἀπὸ τῇ Κυρίου μὴ ἀποςάται γίνεσθε" ὑμεῖς 
δὲ μὴ φοβηθῆτε τὸν λαὸν τῆς γῆς, ὅτι χατάξρωμα ἡμῖν ἐςιν' ἀφέςηχε γὰρ ὁ χαιρὸς ἀπ᾿ αὐτῶν' 

ὁ δὲ Κύριος ἐν ἡμῖν, μὴ φοδηϑητε αὐτάς, Καὶ εἶπε τάσα ἡ συναγωγὴ χαταλιϑοβολῆσαι αὐτὲς 

ἐν λίϑοις" χαὶ ἡ δόξα Κυρίου ὥφϑη ἐν τῇ γεφέλη ἐπὶ τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίου “πᾶσι τοῖς υἱοῖς 

Ἰσραήλ. Καὶ εἶχε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἕως τίνος “παροξύνει με ὁ λαὸς ὅτος ; χαὶ ἕως τίνος 

οὐ ππιςεύουσί μοι ἐπὶ πᾶσι τοῖς σημείοις οἷς ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, Πατάξω αὐτὲς ϑανάτω, χαὶ 

ἀπολῶ αὐτούς" χαὶ ποιήσω σε χαὶ τὸν οἶχον τοῦ πατρός σου εἰς ἔθνος μέγα, χαὶ “φψολὺ μᾶλλον 

Ανδδ. τ. 3. εἰς Αἵγ.-ἰἰς Αἴγ. ἰῃ οὐ. 4] α Ροίγεπία εἰ τα εἷς 
ἰηϊιεδεεηῖ Αγαῦ. ,. 

ΙΝ. εἶπαν) εἰπιν ΧΙ͂, 18, 118, τ29. Οοπιρῖ. Αἰά. 5[δν. Οἴἶτος. 
εἰπὸν 19, 32, 44, (4, )ς. γε. ΑἹ. ἱ, Ραπῖε ὑγίπιδ, τς 1. ὅτιρος] 
ὁ ἕτερ. (γγ. ΑΙ. 1. ς. αααφεας Οορῖ. υἱν Αππτῃ. 1. δᾳυς. Αγπι. 

τῷ ἐτ.Ἶ υἱκῖίκο Οορι. Ασαν. 1. δἰἴφυς. Αγαι. Ἐά. σἀ αἰΐμμε 
δίαν. ἐ δα Ὅορι. Οεοις. δωμενῚ (ΝΥ͂ πὸΝ ὄσσε: Αταὺ. τ. 84. 

“ηβηνάιν, δἷαν. γαείσιαν; Αὐτὰ. τ. αιΐυς. Ατπι. Εά. ἄρχη- 
γὐν) τιροῦδον. οὔ7γγον πιλγγο ς8. ἀεχηγὰὲς (ντ. ΑΙ. 1. ς. (ρά αἰ δὲ 
υἱ ναι. -Ἐ ἑαυτοῖς (πῆ. Ἄρρ. 334. ἴήεπι ργαπιηπιι δἷαν. Μοίᾳ. 
κοὐ, ἰνέεπ 1.«ἴ. ἴθ ὑπὸ (σά. ἀπορριψωμ.] τπιρρίψωμ. 42. 
ἀπογρεζομ. 111. Αγηι. τ. αἱίφυς. Απη. Εά., τ ορειϑῶμεν Οντ. ΑἹ. ἷν; 
ξοι, (αἰ δἰ!δὲ οἱ Δ΄ αι. 

Νν. ἕπισι) ἔπεσον 32, ς3, ς) 2.379, 73ν 77ν 1381. Οὕλ1. Ν!ς. δίδν. Θεοῦ. 

Ἀπ. 1 αἰϊΐΐφυς. Ατπτῃ. Εά. καὶ ᾿Ααρ. ἱπὶ τρ.} ἐπι τρ. καὶ 
Αδαρ. τό. , καὶ ᾽Ααρ.29ς. πρέσωπ.} -Ἐ αὐτῶν ς8. (ορι. Απῦ. 
1... 3. Οεοτ. Ἀπ. 1. Ααυς. Απτη. Ἑά. Ἔ ἰάσπὶ συπιχὴ Ργα- 
πο ΙΝ. - ἰάεπιὶ Ὁ κ᾿ ἴῃ εἰσοῶ. πιίποτο Αἰοχ. ἐναντίον) 

ἐνᾶντι ΧΙ, 4.4.) 74. 84}, τοῦ, 129, 13. Οοαρ σππαᾶσ. συν.) α 30. 
τσ. τῆς συγαγ. 28, ς,(. στᾶσ. τῆς συναγ. ψέ ἐχχλησιας (6ς) ς8. 

τοϊςτροπθηῖ ἐχχλησίας οὐπὶ ἃς ργατιο ΓΝ Αγαῦ. 1. 2. ἱπίἌσροηϊς 
κίεπι ΤυὉ Ἂ ἴῃ ςἰιαγβῶ. πηίποες Αἷσχ. α πάσης Αγαῦ. 3. οανπὶδκι 
,Ἀϊὼ Αττι. τ. αἰδαυε. Αὐττ. Ἐά, νῶν] τιν. νιῶν 30. 

ΝΙ. Ἰνσας) εχρμεϊπι!! Ἰσὰ Οεοις. ὁ τ"), δία ςυπι ἀτύςσμϊο 
δίαν. Οἶτοζ. Οδοτε. Α]κ, ἄμε ατςυΐο Ατπι. 1. δίυς. Ατπι. Ἑά. 
ὁ 29} υιος ΧΙ, τοϑ, 118. Οορι. δῖαν. Θεοῖς. Αἰπη. 1. δ ἴφυς, Αστη. 
Ἑὰ. . ὁ υἱὸς ὁ 1ΓἰρῖΣ υἱὸς πιαῦξο ῥγ ΠῚ πιδηι 110. ᾿Πεφονν"} [ε- 
φονη τό, 18, (9, 118, 131. Οοπρὶ. μέ, ὥς, (εὰ ἔυρες φ ει 
{υρταίςερι. 64. [ἐφονι τοό. ἴεφωνι 44. [ιφωννὴ ςξς, )ς. [φωνὴ 

ΤΙκούοεειῖ ἱ, 438. (ορί. Ἔχρείπιϊ ᾿Πφοννὶ ϑίαν. Μοίᾳ. εχρεπιυπὶ 
Ἱεπονὶ Οεοτρ. Αστιν. 1. αἰΐᾳυς. Απτι. ἘΔ. 

Ν]1. Καὶ εἐἶπ.-τ-ἢ γ5} , δας εἴ 4υα ἴϊς ἰηϊεταςεηῖ τς. εἷς 
παν] εἰπὸν 12) 4. 4) 7ζ. “-ἐ αὐτοῖς ᾽ς. τρ. σἀσ--λίγ.) 
α δῶς εἴ φυκ ἰδ ἰηϊαδοεπῖ 7ς. πᾶσ. συν.) π΄. τὴν συν. τό, 4.45 
4), 84γ.131,114. συν. 'πτασ. 7). φιαπὶ ἤπαροζ Οοοτᾷ. νίῶν 

Ἴ“9.}.. 6. απὶςυΐυπι ριεπιπτυηι Ατηι. τ. αἰίφυς. Ασγαι. ά. λέ- 
γγοντ.). Ατῦ. 3. δ ὐν στῶ Αττη. 1. αἰᾳυς. Ατπν. Εά. ἡ 
75} ἐεγαν (ῃς) Αὐυξ. ἂν γατισκεψάμ.} τν παρηλϑομεν κατα- 
σχιψασϑαι 44, 7ᾳ, 76, 84) τού, 134. ἣν παρηλϑομὲν ὡςε κατα» 
πε δ, ϑδὶ ΧΙ, 8.7 μαδεῖ εὰ ἱρία πιδγξο ρείπια πιλῆυ 130. ἱπιεγροηὶς 
᾿παρλλίομεν ἐν αὐτὴ χαι ς8. ἱπιετροπὶϊ εδάεπὶ οὐπὶ δὲ ὑγαυο ΙΝ. 
ἐπιεγροῦῖ εδάει ἰδ Ἂς ἰπ ςἰαγδᾶ,. πλίπογε ΑἸεχ. πιᾶγρο παρηλϑο- 
μὲν Χ. κο: ἱηϊεγρουθηῖ Θεοῖς. ται. 1. ἡ] Πἰφυς. Αππῃ. Ἑά, αὐ- 
τὴν} α 1. 108. δαν. Οϑογρ. Ἀπ. 1. αἰΐᾳφυς. Απῃ. Βά. ἀἄγα- 
ϑη ἐγ) αγὙαϑὴ ἔγι καλὴ ἐγι (δίῃ ἰεξξίομεθ) ςῳ 75. «ἃ ἐγε Ογγ, 
ΑἹ. ἵν, 481. ναστα γαπιίπιης Αἰπωεπὶ (οάά. αἰϊφι!. Αειη. Ἑά, 
σφόδρα σφόδρα) , αἰϊετιιπι 19, ς8, ς9. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Οορι. Αἴ. 3. 
Αγπν. 1. δι υε. Αττη. ἘΦ. πάζπεπὶ υἱέες (ῃς) Οεογν. 

11. Εἰ} καὶ τό, 77, 131. εἰ Αα'ὶ Ατγαῦ. 1. 2. αἷφετ.} βου- 
ληϑη ΠΙΑΓΡῸ Ρτίπια ππδὴὺ 130. οἰεγε Ἀτὰρ. 3. εἰΐϊζαι Αττι. τ. αἰϊὶ- 

. Ἄττῃ. Εα. ἡμᾶςι “] α ς8, )ς. Ατρ. 3. ποι ἡσπίμμνη Απῃ. 1. 

᾿,ἤααίαα πο Αἰτηρηὶ (οὐά. τεϊϊφυ!. Απτη. Ἑά. Κύριος] ο Κυρ. τοῦ. 

α 195) 108. δεν: οὑπὶ απίουϊο Αππῃ. 1. αἰϊϊΐφυς. Αἰτη. Εὰ. εἰσαξ. 
ἡμ.] »ἱ ἡπγο ((εὰ ἰοτῖε ἰερεπ. ἐπίγεέπει) Δτρ. 8. εἰ ργαπιτυηῖ, 

τὴν γῆν ταὖῦτ.} αὐτὴν 
,"᾿ “ἡ οἷν. τῆς 

] 
.-: 

ἔ: τοῦς δίδν. Μοίᾳ. 

ὄγν. Αἱ. ἵν, 36:1. α ταύτην ὀοβ. Ατᾶν: 3. δάφειἾ ἀεὶ Αταῦ. {: 
αὖτ. ἡμ.}. ημ. αντ. ΧΙ, 18, )ς», 81, 1ρύ, α αὐτὴν Οεοες. ἡμῖν" 
γῆ ἥτις} πμῖν γην. τὶς 44.» 74. 76, 84, 134. α γὴν 40. γ" ἦτ. 
ἐς] νας ο ἵστα (ἢ) Αὐτὰρ. 3. δεντα υετο ΟΠ δῖαν. οίᾳβ. ρεου- 
σα γάλα καὶ μ.} γ' καὶ μι ρ. 18, 118. ρ. μ. καὶ γ. 44. 

ΙΧ. ᾿Αλλὰ) εἰ ΑἸΔΌ. 1. 2. ἀλλὰ ---γιν.} αλλα μὴ γι». 

απος. ὑμεῖς απὸ του Κ. τιοό. πᾶγρο ὥλὴν χᾶτα Κυρισυ Θεον μη 

αταρκτ. (ἢς) ρτπιδ πιδῆι! 135. τὰ Κυρ.} α τῷ ἯΙ], 44, 49, 108. 
Γλλῦσο του Θεοῦ ὃς. -ἢ τρρίυπι Αστὰ. τι. αἰϊΐαιις. Αὐπι. Ε8, ἀπο- 

ςάτα!) απορηται ἹΝ. 
γίνεσϑι 75. ὑμεῖς δὶ}  τοό. καὶ ἔδητὰπ)ὶ μαῦςης «6. Ατπι. 
αἰΐᾳυς. Αττη. Ἐπ. πσμας δὲ ([-) {9. μὴ φ.. τὸν λ. τῆς γ. 

μηϑι τὸν λ. τῆς γ. φοῦ. τιοό. α μὰ 75. φοξηϑ. ΟἿ φοξητι “͵ ὠἀ 

φοδεισϑαι ΙΝ. φοδεσϑὲε 32. τῆς γ.} Ἔ ἐχένης 84. τ λυωεσσ 
δίαν. χατάδρωμα) δενοιίο (ἢς, πυπὶ νεῖ ἰερεπά. δετοναηο 7) 
Αποηγπι. 1.21. εἰμ “ἡ Ρερεπηϊτι ϑίδνυ. Οἴἶτος. φυοείσηε αὐ ῥρτω- 

ἡμῖν 15} υμῖιν 19, 29, 32, 52, 57, 131. 
Οοπιρὶ. (δι. Νὶς. ὑμῶν 7ς. κποὔνώπ Αταν. 1. αἰϊΐφυε. Ατπι. Ἑά, 

ἐγιν] εἰσὶν Ν]], 19) ς8. Αὐξ. Αποηγπι. [,3ῖ, Αγπὶ. 1. δἰ φυς. Αππῷ. 
Ἑά. μεν" ἰΐ Οεοις. ὁ καιρὸς] ο Κυριος ς4) 49, 7ς-. Αστι. 1. 8[}}- 
4υς. Απη. ΕΔ. ἐπρετίκε Αταῦ. 1. 2. -Ἐ αυτὼων 18, 128. (ορι. 
Αταῦ. 1. ἃ. “Ἢ ἰάεπι οὐσὶ κε ρισπιο ΓΝ. -Ἐ ἰάεην (Ὁ κε ἰπ Ἄοἴα- 

ταῦι. αἰίποτε Αἰεχ. ἀπ αὐτ.)., Οορι. ὁ δὲ Κυρ.} καὶ ο Κυρ. 
128. Απη. 1. εαἰΐφυε. Αππῷ. Ἐά. ὁ δὲ Θεὸς 82. ἐν ἡμ.}] ἐκπε 
οοὐἱ, δῖαν. Απῃ. 1. δ αυς. Αππη. Ἐά. μὴ υἱκ.] να ἐγζο Ατδῦ. 
1. 2. εἴκπορ Ατλῦ. 3. φοξηϑ. υἱκ.} φοξεισϑε ς8. φοξετε 44. 

Χ. Καὶ ι3)] μα Ὅεοις. εἶπ:} εἶπαν Ν]], 9. νασα) 
α Αἴωῦ. τι. 3. ἡ συναγ.} α ἡ 85. καταλιϑοῦ.} λιϑοξολησαι 

ιό, ἐς, ς7, 73» 77» 131. Οἵ. ΝΊς. ΑῸρ. χκαταδολησαι 130, Οδος. 
ἐχρη πη ἵνα καταδαλώμεν δίαν. Οἶτος. ἐν λίϑ..} α ἐν ΝΠ, Χ, 
30,) ς. 1ὶρί. δἰαν. Οἴἶτος. καὶ ἡ δόξα] κίονα «αἰεπι 5ἷδν. Οἵ- 
ογ. ακαὶ Οοοιζ. ὥφ3»ν} “ρραταὶ μέργα (ορι. ἐν τῇ νεφ.] 

ἕν νιφελις (ύς) ᾽ς. α τῇ Ιν, ΥΙΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 30, 44. (4) 

49, ὅ4, 74.» 77» 849 ὃς, 1οϑῦ, 130, 131, 134. (οπιρὶ. Γ ρος . «ὃ. 
“ μεσπιίπυης ΙΝ. Αἰεχ. “Ὁ ῥὑγαπιτυης Ατδῦ. τ. 2. σᾶσι 

ἐπι κασι 13, ᾽ς. 

19) 8, 44) ς2, ς(, (6, ς7, ς8,) 9, 64) 73ν 7.0 84. ὃς, 1οβ, 128, 
120) 130, 131.) 134. (οπιρί. ΑἸά. ἰἰρί. λει. Νῖς. δῖαν. Οὔἶτος. 

οον απ οεπὶ κι, Αἰτῃ. 1. αἰφυς. Απῃ. Ἐὰά. τοῖς υἱοῖς] κα τοῖς ξ4). 75. 
ΧΙ. Καὶ 15] , Οεοιζ. τρ. Μωνσ.}) - λέγων ΧΙ. Μαοῖ 

Θεοῖς. Ασπῃ. τ. αἴας. Λππη. Ἑά. παροξύν.) τταροξυνεῖ τς, 44, 
1ού, 128. παροξυνη 9. τιαροξυνουσιν ΙΝ, ΧΙ, ς8. Ῥμῖο ἱ, 446, 
με} α Ῥμῖο !. ς. {τος} α Απῇ. 1. αἱϊΐφυς. ἅπῃ. Εά, καὶ 
ἴως--- μοι!) αὶ Πρὸς εἰ φιιαΣ ἴ!ς ἰηϊετδοοηῖ τό, ς2, 57, 73» 77. Ολι. Νίς. 
α ἷῃ ἴεχῖυ, [δὰ μαδεῖ πιλῦζὸ ἐεοιιηὰδ πιδηυ, 131. κα καὶ Αἴτῇ. τ. 8}1}- 
4υε. Απῃ. ΕἘά. πυιςεύουσί) πιρένωσι 19. τιρευσουσι 84. Οοπηρὶ. 
εἰ ἢς ἱπ οἰαγδές, τίποτε ΑἸεχ. ἐπὶ} α 1309. πῃ. 1. δἰίφυς. 
Απη. Εά. ἐν ΠῚ ΙΝ, ΝΙ, Χ, ας, τό, ς2, 54, ςό, ς7,) 58) 71, 73» 74) 

᾿ς, γ6, 77. 84, ὃς, τού, 118, 129, 134. Οορὶ. Αἰεχ. 1ὶῥ»ί. (εξ, 
Νὶς. Ῥμο 1. ς. σἂσ!) αὶ Αγαὺῦ. 3. σημείοις) ϑαυμασίοις. 
Αἴεχ. εἰ ῥγοαϊ γί Οορι. Αγαῦ. 3. ἐν αὐτοῖς} α ἐν 48, ὃς. ἐκ 
νεεοϊο εοσαε Αὐταὶ. τ. δἰσας. Αππη. Ἑα. 

ΧΙ. Πατάξω] αφες με και τ΄. Χ, 44») (4) ς) ς8, 24). 73» 76, 
84, τοό, 134. ἐρί. Απι. 1. δϊϊψυς. στ, Ἐά. αὐτοὺς] ρορκίκπι 
ἐκες Οτοῖς. ϑϑανάτῳ] ἐν 9. ΧΙ. λ ΑΥΆΡ. 3. ἀπολῶ} ἀπο- 

γίνεσϑε} γεινεσϑαι οὐπὶ Ἢ ῥγαιηο τώ σω"- 

"κι αὐτῶν (, 

τος 

'ἀ». ὰὼὩ ὺν 
ππ 

τὰ Χατν “77 
»κὙϑι εν γες ἤν 

᾿ να; 

Ερ' ΄«Ὑ. ΙΝ 

“2» ἌΎΨΌ ξ.-, 

μπασι (4. ἕν σασι ἸΝ, ΝΗ, Χ, ες, 16, 18, (μὲ 

. ἡ πὰ 



ΑΡ1Θ ΜΟῸΟΟ [. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς “«ρὸς Κύριον, χαὶ ἀκόσεται Αἴγυπῖος, ὅ Ὅτι ἀνήγαγες τῇ ἰσχύϊ σου 13. 

τὸν λαὸν τῶτον ἐξ αὐτῶν. ᾿Αλλὰ χαὶ «πάντες οἱ κατοιχδντες ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης ἀχηχόαχσιν, 14. 
Ψ ΝΣ ρῷ 8 ΄ βιῷ 3 95 : ." 9 ᾽ὔ Ἵ 

ὅτι σὺ εἶ Κύριος ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, ὅςις ὀφθαλμοῖς χατ ὀφϑαλμὲς ὀπ]άζῃη, Κύριε, χαὶ ἡ νεφέλη 
3 » "“" ) ΄ 7 2. Ν 2. 

σϑ ἐφέςηχεν ἐπ᾿ αὐτῶν, χαὶ ἐν ςύλῳ νεφέλης σὺ πορεύη πρότερος αὐτὼν τὴν ἡμέραν, χαὶ ἐν, ςύλῳ 
. » Ζ Ν ΝΝ ον εν» “ ΠΌΝΟ Σ ΝΜ “ 

Καὶ ἐχτρίψεις τὸν λαὸν τᾶτον ὡσεὶ ἄγϑρωπον ἔνα" Χαὶ τεσ τὰ ἐδ, ὅσοι 15. 

ἣ τΤῶτο. 

ϑυπτυρὸς τὴν γύχτα. 

Κἀχηχύασι τὸ ὑγομᾶ σοῦ, λέγοντες, Παρᾶι τὸ μὴ δύνασθαι Κύριον εἰσαγαγεῖν τὸν λαὸν τοῦτον εἰς τ. 

ΤῊ γῆν ἣν ἀμοσεν αὑτοῖς, χατέφρωσεν αὐτὰς ἐν τῇ ἐρήμῳ." Καὶ γυν. ὑψωθήτω ἡ ἰσχύς Π8; Κύ- 17. 

διε; ὃν τρῦπον εἶπας, λέγων, Κύριος μακχρόσυμος, χαὶ πολυέλεος, χαὶ ἀλησινὸς, ἀφαιρῶν ἀνομίας 18. 

καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, χαὶ χαϑαρισμῷ οὐ χαϑαριεῖ τὸν ἔγοχον, ἀποδιδὲς ἁμαρτίας “πατέρων 
«3, νΝ ες. ἡ» τς φφΦ. ΚΟ ΦΦΦι Μ ιν. “ »ν» τ 
Αφες τὴν ἀμαρ)ίαν τῷ λαῷ τότῳ χα]ὰ τὸ μέγα ἕλεός ἐπὶ τέχνα ἕως τρίτης χαὶ τετάρτης γενεᾶς. 

7 . 2 τ » . 2) 3 ς5 7 , “͵,͵.“- 
σου, χαϑάπερ ἵλεως ἐγένου αὐτοῖς ἀπ᾿ Αἰγύπ]ον ἕως τῇ γῦν. ᾿Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, 

᾿Αλλὰ ζῶ “ἐγὼ χαὶ ζῶν τὸ Ὀνομά μου, χαὶ ἐμπλήσει ἡ 21. 
ω 7 ς » δ ες ε ᾿Ὁ Ν δόξ - ν. ες ρᾷ 

Ὅτι τ΄ᾶντες οἱ ἄγόρες οἱ ὁρῶντες τὴν ὁοξαν μου, χα! τὰ σημειὰ 22. 

ΓΑ͂Ν 2. κμ4 9. -. ΝΌ Νι ἢ 2 - 
ἐλεὼς αὐτοῖς εἰμ! χατὰ τὸ ρημᾶ. σου: 

δόξα Κυρίου πτᾶσαν τὴν γῆν. 
ἃἂἃἋἫ » ᾽ὔ 3 9.9 2 - » “, ᾿ 9 “«᾽ ᾽’ ᾽’ “2 “4 -.» 9. 7 φΘ 

ἃ ἐποίησα εν Αἰγύπ]ῳ, χα! εν τῇ ἐρήμῳ, χαι επειρᾶσαν μὲ τοῦτο δέχατον, χα! ὃἃχ εἰσηχδσαν τῆς 

-- 

γ. γδ, θ4, τοῦ, 129, 134. Οοτορῖ. Ἐύ7, 11, 544. δῖαν. Ατιλ. τ. Α]}- λεσὼ 44. αποκτεινὼ ἴπ' ἱδχῖι, (ε4 πιᾶγροὸ λὼ ({ο]]. υἱ ἀπολῶ ἰδρσετῖο- 

ὑ τ) ΝἪ. καὶ τὸν οἷκ. τῷ τ΄. σου} “Ὁ δ ργϑευηαης ΓΝ, ΑἸεχ. φαυε. Απη. Ε4. Ἄποηγπι, [.4ἴ. ἀρ. Ργοΐρ. Κυρ. ἡ χεὶρ σου το. Γὶρῇ 

καὶ τ΄ οἷκ. τῷ τ σοὺ ἢ ἰσχ. σου Κ. {ἀ ἰσχύς ἴῃ σβαγαξ, τηϊπούε, ΑΙοχ. Μονεἰο Τυπι πὶ 

εἰς} κα 28, :7» 73) 77» Ηϊεν. εἶπας] ]οεμες οἱ Ἡΐϊετ. λέγων] εἰ αἰϊκοδας Ατηχ. τ. αἷ!ὶ- 

ἔσνος} 2ορκίμηι δῖαν. Οἴἶτζοσ, χαὶ 40ε. Απὸ. Ἐά4. α ΟεοΥρ. 
κα πὶ 44. 1ό, ς2, 73. 77, 111. κα μᾶλλον ΧΥΤΙ]. μακχρίϑ.} καὶ μακρύ. Ογτ. ΑΙ. ἵν, ζοι. 

ῬΏΪο 1. ς. πια]ογὶ εἰ πιεϊονὶ Αταῦ. 3. ἥ τῆτο] κα τό, ς2, 73, 77. λυέλ.}] α καὶ Οορῖ. Αγδῦ. 1.2.3. καὶ ἄληϑ.] τῷ ργατηίπταης ΓΝ, 
ΧΙΠ. Μ. τρ. Κύρ.} Μονιίαμε Δοη (Π.) Αττη. τ. Μοίες δον ΑἸεχ. κω σέ ΑΥΔΡ. 1. 2. καὶ Αταῦ. 3. αὶ ὑπυμηηυς Ηεγ, - 

Οὐεοτς. Αππηεηὶ (οὐά. τεϊαυ!. Αγη. Ἑά. καὶ 25] α τς, Αγ. 2. ἄφαιρ.] εἰμι ἀφχιρ. 19. κὰ χι ἀφαίρ. 44. 74) 73. 84, τού, 134. Αταῦ. “Ὁ 

δῖαν. φμοπίαρει (ορί. μαπεὲ πῶᾶπε Ατπη. τ. δ]Π416. Απη. ΕἘά. 2 0- 1.2. δυζενὲ Ατίη. 1. ΠΠΙ4π6, Ατπι. Επ: ὠνομιίας} ἴῃ πὰπὶ. ἤπ- 

σιΐπε ῥταυλῖυης ΑΥΔΡ. 1.2. ᾿ακούσ. Αἴγ.] φιυάίοπε “Ἐ ργριϊὶ δῖαν. ρυϊατὶ ἐχρτίπης δῖαν. Οἰἶτορ. καὶ ἀδικ.1 , Ηἰετ. κα καὶ Οδογρ. 

Αὐσπν. τ. αἰἰαυς. Αὐτὰ. Ἐάὰ. ὅτι} Α' 'ε Ατῆν. 1. αἰΐαυθ Ασα. οαδικίας]} εχργτηυπε ἀνομίας (ς) δῖαν. Οἴτοσ. Λιαδ. 1. 2. καὶ 
ἙἘά. τῇ ἰσχ. σδ τὸν Ἁ. τ.}] τὸν Δ. τ΄ τὴ ισχ. σε 32. Οδῖ. Νὶς. ὡμαρτ. “ ρὑγηπτυης ΙΝ, ΑἸοχ. σῷ ρῥγαιηϊταπε Αταῦ. τ. 2. καὶ 

τῇ σχ.] ἐν τῇ ἰσχ. 58, 131. ἕν ισχ. ΙΝ, ΜΙ, Χ, τς, τό, 18, 19, ἀδικίας ἐχρηπεῖς δῖαν. Οὗτος. ἀμαρτ. τ“ τ-τάμαρτ. 25] α αἰϊεγυῖγ. 

58, ς2, τό, ξ9. 64, 73. 755 77» 8:5 τοϑ, 118, 1,8. ΑἸά. ΑΙεχ. Τρ εἴ φια ἴδ ᾿πίεη]άςεηξ 7 ς. καὶ καϑαρισμῷ] καὶ καϑαρισμῶν (ἢς) 
σου] α ἴθ τεχίυ, [64 Παῦεῖ πιᾶγρο, 64. α ϑ8ίαν. Μοίᾳ. Ογτ. ΑἹ. ἵν, ζ91,) 14 ΔΠ0 1 οἱ γαῖ. εὐ μιά: ΗϊΐεΥ. 
Ἀπ. 1. λαὺν] Ἔ σον 18. ΑΙά. δἰαν. ἐξ αὐτ.} εχρηπῆς ὕορῖ. Ατὰῦ. 1. 2. 3. Οδογρ. 

ἀπ᾿ αὐτῶν ϑίαν. Οἶτορ. ἈΠεχ. “ὦ ῥγπητίαμς ΑΥαθ. 1. 2. δεοζαίονεηι οατὰ ἀγάςυϊο Γορῖ. 
ΧΙΝ. ᾿Αλλὰ] α ϑίαν. Οἴἶζορ. καὶ 17 αὶ Οεογρ. πη. 1. ὥποδιδ.} ἀποδοὺς 44. εἰ ργαεπύτταμξ Ατα. τ. 2. 3. 

“σάντες}] α Ατ᾿τωῦ. 3. κατοικᾶντες ἐπὶ τῆς γ.] Ἔχρτίπηιπε κατοικοὸὶ οὐ, αἰϊφυϊ!, Ατηι. Εά. 

τῆς γ. Αττῃ. τ. αἰϊῆφυς. Ατηγ. Ἐά, ταύτης] αὶ Αγ. 3. ἐς ᾳυε. Ατηι. Εά. 

Κύρ.] Κυρ. εἰ ΧΙ. εἰ Κυριε 44, 84. τού, 134. αὶ εἶ τό, 35, ξ7, 71) νεῶν Ἐυΐ, ἰἴ, 44. εγηίας οἰ ἱπ φμαγίας ροπελαίίοπεε Ατὺὰ. τ. αἰ ἴφυε. 

73, τ11. Οοπρὶ. (αἴ. ΝΙς. τῷ λαῷ] εχρχίπηϊς ἐλέει (ῃς) 8ϊ15ν. Αστῃ. ΕἘά., α γενεᾶς (10) ΠῚ ΙΝ. 

Οἴτορ. ὀϑφαλμοῖς} οφϑαλμους ΙΝ, τς, ςς. ΑΙεχ. ρ΄. ὀπ- ΧΙΧ. ἴΑφες---τάτῳ] ἱλάσϑητι δὴ τῇ ἀνομίᾳ τοὺ ΠΩΣ 
ταζη} οπίανη ΧΙ, «4. Ἐυΐ, 1, 244. οπΊανει )ς. συ ῥγαιηϊσυπὶ οὐορ. ἰπ (αῖ. Νῖς. τ2ς3. τὴν δμαρτ.] Ἔ ἀνθρώπων Ογτ. ΑἹ. ἷν, 
ΜΠ, ΧΙ, τό, 18, 19» 28, 30, τό» ςϑ8, ς0, 73,) 82, 8ς,), 1οϑ, 118, 110ς, ζ{91. -Ἑ δος Οὐεοῦξ. ἡ, ση σγεξέοπες σατῃ αὐϊςυΐο ]αςοῦ. ΝΙΠΌ. ἴῃ 

σλ2Ὧ1:. (παῖ. Νὶς. -Ἐ σὺ ς4,) 75. Ευΐ,.]. ς. Οεογρ. Ατγπι. 1. 811|4116. δειηοηΐθις5 Ατπλεηο-Ἰ Αἰ] 5. τότῳ] ἐπο Αὐπχ. 1. Δ] Π|4π6. Αἰτη. 
Ἀπη. ΕἘά4. -Ἐ ἰάδπὶ ἴπ ςμαγαῶς. πηϊογα Δἴοχ. Κύριε] οτι συ υ- ἘἙά. τὸ μέγα ἔλ.}] α τὸ γ7:-. πιαρημάϊιοσι πεϊνϊοογαϊίσ με 

βίος 8. Κύριος 54. 753) ὃς. σὺ Κυριε ΙΝ, 129. Οοιηρί. ἐπ Απῃ. 1: αἰϊίΐψαβ. Ασπι. Ἑά. 1λ. ἐγέν.} γομὶ Αὐτὰ. τ. αἰϊηιις. 
αὐτῶν] ἐπ᾿ αὐτω ς7, 73- ἐπ᾽ ἀντον )ς. ΑἸά, καὶ ἐν] καὶ Ασηὶ. Ἑά. 7δςοῦ. ΝΙΠΌ. 1. ς. ἐγέν. αὐτ.} αὖτ. εἐγεν. Π|1ΨΝ, Χ, (ΟΣ 
Ἀστῆεηὶ Οοἀά. αἰἰφυ!. Απτ. Ἐά. σὺ πορ.] συνπορευη, ἔεὰ ἔιρεῦ ν 44, 75. 84) τού, 129, 134. (οπηρὶ. 1ἡρί, Ογτ. ΑἹ. 1. ο. Ῥτοςορ. Ἰ. ς. 
εἰ μι ρτγαίςεῖρι. 11. σὺ τόορευει πορενει (Π 6) 7ς. σὺ ἐπορευϑὴς 96. ὅπ Αἰγ.] ἐν Αἰγύπΐῳ Ονγτ. ΑἹ. 1. ς. διαν. Οἰἶτορ. 
σὺ Οεοῦρ. τορότερ.] α ΑταΡ. 3. τὴν ἡμέρ.} τὴ ἡμερὰ 75. γα ΔΕ  σγρίίογιης ]ςοῦ. ΝΊΘΡ. 1. ο. τὸ νῦν] α ΤῈ ΧΙ. 

ΧΝ. τὸν λαὸν} τὸν ανϑρωπὸν 29. -Ἔ σοὺ 74, 84) τού, 134. ΧΧ. τῷρ. Μωυσ.] “Ὁ ργαιηϊπυης ΙΨν ΑἸοχ. “πὸ ῥγαπηϊτταπε 
}οῤμίος σὰτὰὶ αὐϊουΐο Ατσπηεπὶ (οαά, αἰϊχι!. Αγηχ. Ἑά. τῦτο)] ΑἸὰΡ. 1. 2. α Οοπιρί. Μυ Οεοῦρ. Ασπὶ. 1. αἰΐχυε. Ατπν. Ἑά. 

τηλτρὶεἱ δ (οτῖρι. ρεϊπια πιὰ Απῇ. 1. ἦος Ἀπηεηὶ Οοάά. τευ. ἵλ. αὖτ. εἰμι] γειϊγμπε ἐγὶε Ἰλοοῦ. ΝΙΠΡ. ἱπ δογιηοπίθιι Ατπιεπο- 
Ἄττῃ. Εα. ὦσε!) ὡς 20. τὰ ἔϑνη)] οπιπές ψεπίοε ϑῖαν. οίᾳ. [ιδιϊηΐβ. αὐτοῖς) “μ΄ ργαπιπιης ΓΝ, ΑἸεχ. 
Φ»16: βεγεργίμϊ δῖαν. Οἴἶτορ. ὅσοι) οσα ΧΙ, τό, 44, 77. λές. 59, ό4ᾳ, γι. Ηἴεγ. Αττῃ. 1. αἰ ἴψιἊε, Ασπὶ. Ἐὰ, 

γοντ.} εἰ ἀϊεεπὶ την. τ. δ χαθ. Αγπλ. Εά. α Οεοζρ. ΧΧΙ. ᾿Αλλὰ] ἀλλ᾽ ἢ ὙΠεοάοτεί. 11, 13. ἐγὼ] ερο Τονιῖπτς 
ΧΥῚΙ. ϑύνασϑαι] δυνηϑηναι ὙΠεοάοτεῖ. 11, 837. Κύρ.] τν ὕορι. καὶ ζ. τὸ ὄν. μου] “Ὁ ρτγαιηϊξαης 5 ΓΝ. ΑἸεχ. κῃ ργα- 

Θεὸν 19, 1οϑ, 118. κα Αποηγτη. [,Αἴ. ἀρ. Ρτοίρ. Ασγαδ. 3. τὸν Δ. παϊττιπῖ, [εὰ ἤης ἤρπο Ηπα]1, Αγὰθ. 1. 2. καὶ αρ Οοπιρὶ. Ογτ. 

τοῦτ.} ἀντοὺς 111, Χ, ΧΙἄ9, τό, 28, 20, 32, ζ2, ς79 64, 73) 770 121τ. Ἁ. ἃ, ρατίς ῥγπ)α, 402, 14 Παδοῖ 4116]. ζῶν] αει ζων 1τ8, 128. 

Ολι. Νς. Ὑβεοάδοτεῖ. 1. ς. Αποηύπι. 141, ὯΡ. Ῥγοίρ. αὐτοὺς θὰ ΑἈΪά. ζη ΧΙ, 44, γ4, γ6, 84, τοό, 134. Ὑπεούοτει. 1. ς. Ηΐετ. 

ἕεχτι, (δὰ τὸν Δ. τουτ. ἷπ τηᾶῦσ. 8 ς, εἴ ὈΥΪΠΊΑ ΠΊΔΠΙ 120. αὐτοὺς τὸν ,ραρεῦ υἱοὶ δῖαν. καὶ] φυΐα Ηϊεν. ἐμπλ.--- γὴν] ἐμπλησϑύ- 

λ. τᾶτον (ἢς) 1ἰρί, τὸν Δ. τῶτι ἵπ ομιδγαξξ, τίποτε Αἰεχ. ρορκίωπι σεται τῆς δόξης Κυρίου τᾶσα ἡ γῆ Ογτ. ΑἸ. 1. ς. {δὰ αἰ81 αὐ Ναξ. 
εἶμ; δῖαν. Μοῖᾷ. ἣν] ἠε φκμα 5ϊαν. Μοίῃ. ὥμοσεν] ἔπηγίεί-. Ὡς εἴίαπι Ηΐετ, Κυρίου] μον 59. τᾶσ.] συμπασαν -3. 
λατο ὙΠπεοάοτεῖ. ἴ. ς. αὐτοῖς] τοις πατρασιν αὐτων ς. Τδεο- ΧΧΙ]. πάντες} α Αγ. 2. οἱ ἄνδ,.} , τό, 28, 20, 30, ς5, 
ἀοτεῖ. ]. ς. κατίςρωσ.} κατεζρεψεν τοό. καὶ κατεςρωσ. ΙΝ, (9. 57, 73. 77, ὃς- Οατ. ΝΊο. κα ρείπιο, [οὰ {πρταίοτιρῆι (ρουμήδ τηδηυ5, 
Οεοσς. ῥγαπις καὶ (δ Χ ἴῃ ομιαγαῖς, πιίποτε Αἰεχ. χατηνάλω- 131. μου 15] Κυριου ς8. σημεῖχ} -Ἑ μοὺ ς8, 74, 84. τού, 
σεν ὙΠεούοχεῖ. '. 5. «ἰείροίε εἰ ἡωρμίανιε (ῃς) ΑΥΔΡ. 1.2. ἐρήμῳ] 134. Ατδδ. 1, 2. -Ἐ ἰάεπι οὐπὶ ἃς μττηο ΓΜ. -Ἡ Ἰάδπι τι κκ ἴῃ 
Ἔ }ς Αττη. 1. οδαγαέξ. τηϊποε ΑἸεχ. ἐποίησα] ἐγὼ ἐπ. ς8, Ονυγ. ΑἹ. ἵν ρᾶτιε [ε- 

ΧΥΠ]. ἡὶ ἰσχ. σον Κ'} ἡ χεῖρ σον Κ. 1ΠΠ| Χ, τό, 29, 44) 54) 74χἁ{ Θὐπάλ, 389. {εεὶ ερο Αταιεηὶ Οὐ, αδἰϊᾳφυϊ, Αγπι, Εά. Αἰγνπῖ.] 

δ ἢ5 Ργατη ης ΑΓΑΌ. 1. 2. κα ΟΟΠΊΡΙ. 

εἰς ἔϑν. μ.} αίνενι γιπιὶ πάρη ἈΤΑΌ. 1. 
ὃς, 130, 111. (φῖ, Νῖς. 

τοολὺ μᾶλλ.} κα 71. καὶ το- 

᾿Ὶ 

720 ἽΠΡηῸ Α χαὶι 120. 

τὸν ἔνοχ.] “ ριφηϊτυης ΓΝ, 

γα ἈΑτντλθηὶ 

ἐπ Μ]ο.. Ατὐτη. τ. 4111- 

τρίτ. καὶ τετᾶρτ. γεν.} τρίτην καὶ τετάρτην γἕ- 

2 λ 7 

ἐπι τέχνχ)] αὶ 44. 

σπ ΦΧ Θὰ 

εἰμ.} ἐσομιαι 



Α Ῥ Ε Θ,. Μ 4) Ι: 

ΚΕΦ. ΧΙιν. 
βῷ φ 90 φ0 ’ 9 “0 3 8 Ἁ ’ 2 

23. φωγῆς μου, Ἦ μὴν οὐχ ὄψονται τὴν γῆν, ἣν ὥμοσα. τοῖς πτατράσιν. αὐτῶν" αλλ ἢ τὰ, τέχγα αὖ- 
τῶν ἅ ἐς! μετ᾽ ἐμξ ὧδε, ὅσοι ἐχ οἴδασιν ἀγαθὸν ἐδὲ χαχὸν, πτᾶς γεώτερος ἄπειρας, τότοις δώσῳ 

24. 

30. 

ν 

Ἂ 

: σπέρμα, αὐτὸ ̓ ἀληρονομῆσει αὐτήν. 

τὴν γῆν᾽ “πάντες δὲ οἱ πταροζύναντές με οὐχ ὄψονται αὐτῆν. Ὁ δὲ παῖς μὲ Χάλεβ, ὅτι πνεῦμα 
“- : ͵ ἌΝ Ν σῷ »,,. ἃ 2 “ὦ: 2) . ΝΙΝ 

ἕτερον ἐν αὐτῷ, χαὶ ἐπτηχολέϑησέ μαι, εἰσάξω αὐτὸν εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν εἰσῆλθεν ἐχεῖ, χαὶ τὸ 

Ὁ δὲ ᾿Αμαλὴχ χαὶ ὁ Χαναναῖος χαταιχϑσιν ἐν τῇ χοιλάδι" 
αὔριον ἐπιςράφητε, χαὶ ἀπάρατελὑμεῖς εἰς τὴν ἔρημον, ὁδὸν ϑάλασσαν ἐρυϑρᾷν. Καὶ εἶπε Κύριος 
πρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Λαρῶν, λόγων, Ἕως τίχος τὴν συναγωγὴν τὴν πονηρᾶν ταύτην, ἃ αὐτοὶ γον - 

γύζουσιν ἐ ἐναντίον μου" τὴν γύχίυσιν, τῶν υἱὼν ᾿Ισραὴλ, ἣν. ἐγόγίυσαν περὶ ὑμῶν, ὃ ἀχήχοα. Εἶπον 
αὐτοῖς, ζὼ ἐγὼ, λέγει Κύριος" ἦ ἢ μὴν ὃν τρόφου, λελαλήχατε εἰς τὰ τᾷ μρὺς ὅτῳ χριῆσαω ὑμῖν. 

29. Ἔν τῇ ἐρήμῳ ταύτη ππεσεῖται τὰ χῶλα ὑμῶν, χαὶ πᾶσα ἡ ἐκισχοπὴ ὑμῶν; χαὶ οἱ χατηριϑμημέ- 
γοί ὑμῶν ἀπὸ εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐπάνω, ὅσοι ἐγύγίυφαν ἐπ᾿ ἐμοί Εἰ ὑμεῖς εἰσελεύσεφϑε εἰς τὴν 

γῆν, ἐφ᾽ ἣν ἐξέτεινᾳ τὴν χεῖρά μου χατασχηνῶσαι ὑμᾶς ἐπ᾿ αὐτῆς" ἀλλ᾽ ἢ Χάλεβ, υἱὰς ̓ Ιεφωνὴ; 

τῇ Αγ. ς8. Ογν. ΑἹ. 1. -. καὶ 2] α 19, (ἡ. τῇ ἐρήμῳ) 
Ἔ ταύτη ὟἼΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, το, 28, 20, 32, 44.) 53) 54) ςςν (ύ, 
5", 49. 64, 74. "ς, γ6, 81, 8., ὃς, τού, ι18, 1218, 119, 1310, 131 
11... (οσιρί. ΑἸά, ρ΄. (αι. ΝΊς. γι. ΑἹ. 1. ̓ ς.  ἰάεπιν εὐπὶ ἩῬ 
μγαπο Δ΄. ΑΙεχ. ἄος ἀρίρειο συπν σῷ Ὀγα πὶ Ὁ Αταδ. 1.2. τῶ- 
τὸ διχ.} νδν δικ. τουτο ΧΙ. τοῦτο ἴ δικατον (ἢ.) )ς. ἀκ (Πς) 
ι18. εἰσνχ.} εἰσπκουσὴν ς8. εἰσηκουσας (ἤς) 130. ἡκουσὰν 29. 
τὺῆς Φ. μου) μου τῆς Φ. 11, Χ, ΧΙν, 44, 84. τοῦ, 129) 134. (οηιρί. 
Τρύ, Ογε. ΑἹ. 1. ς. 

ΧΧΙΙΙ. Ἧ μὲν] εἰ μη» ἹΠ, ΤΥ, ΧΙ, 20, 30, ςξν 7ςν 130, 131. 
ΑἸεχ. εἰ ἰαπτυπι Ογτ. ΑἹ. ἱ, μαγῖς ρεϊπιλ, 1 ς2, ἰωωὶ ἢ μὴν α]1δ. εχ- 

ὑεϊπιυηῖ εἰ ἔληταπὶ Θεοῦ. Αἰπτη. 1. αἴἥᾳυε. Αττι. ἘΔ. μγοβιηεσ ἦος 
Ορρι. οὐκ 15) ΑἿΝ. Απη. τ. δΐίφυς. πη. ἘΔ. υπεὶς ἱποὶη- 
ἀϊπ ΑἸἱεχ. πατρ. αὐτ.} σατρ. νμων 44. ἀλλ᾽ --τὴν γῆν 25} 

ἰεε, εἰ αυα [1ε Ἰπιετγδοετῖ εὐπὶ μι ποίδης ΓΝ. ΑΙεχ. σἼϑάσπι συπὶ 
“«- ποιηϊ Αἰ. 1. 2. ἀλλ᾽ Ὁ) αλλα 19, ς9, 1ο8, 129. (πρὶ. 
τὼ τίχνα ) [Ἰδεγ: σὰπὺ δτίευΐο δἷαν. Οἰἶγοσ. Οδογς. ,Μ2Ἴ1 ἤπς 2τιςυο 

Αττη. τ. ἃἴθᾳφυε. Απῃ. Ἐά, δι} ὦδι σήμερον (οπιρμῖ. σημέρον 
ἸΡΔΙΣῸ ὃς, εἰ ρει πιαπῦ 1320. ἀφωώϊε ἀϊς (ορῖ. ὅσοι οὐχ οἱδ.] 
“ δἰ μεσ πιίυηι Αγαδ. τ. 2. 5. ]ΠἸςεῖ δά Ἰηρτείωπι πον: Ἰηεας ὕχηυτῃ, 
υοά ετεὶ ργατη πὶ νοςῖδυς ἀλλ᾽ ἃ τερετίτωγ. ἀγαϑὸν)] αγαϑα 

19, 44) 4.74.7. )6, 84. τού, τοϑ, 118, .11.4. δϊδν. Οἴγοψ. Οεοχν. 

“αἰκνε Ἀπ. τ. αἰϊΐηυς. Ασπῃ. Ε, ἐδι} "ν᾽, ΝἼΙ, Χ, τό, 18,8, 29, 

"10, 32, 12, (4. τό, ς7, 18, 71, 73, 77. 82, 83, 128, 120, 130) 131. 
(οι ρμί. ΑΙά. Αἰεχ. 1Εἱρῇ. (ας. Νὶς. συγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς Του άλ, 380. 
Ἀπη. τ. αἰΐᾳυς. Απῃ. Εά. “ἰ δίαν. Οἴτοξ. Οεοῖς. κακὸν] 
χαχᾷ 19, 44. ζ4. 74... 7(ν 76, 8ω,. τοό, τοϑ, 114. δίδν. Οἴτοσ. ὄὁφ- 

πο ΑΠ. τ. δἰΐαυς. Αἰπτῃ. ἘΔ. ἅπιρ.] ΡΥ δϑωσωὶ δὼ τό, 

ς7ν 73ν 77. ἄς ρτείπιο, (δ σω ζιρελίς τἰρὶ, ἰεςυπάδ πῦλαν, οἱ δωσω ἰε- 
ξιτεῖυγ, 131. ψαντις δὲ] α ψαάντις (ζορῖ Αγαῦ. 3. 
Ἄγηι. τ. αἴδαυθ, Απῃ. Ἐά. τπροξύναντ.) ταροξυνοντ. ΧΙ, 1 ς, 
41. ςτν 6, τού, 129. (οπιρί. ΑἸεχ. αὐτὴν} ταυτην ςΒ. 

ΧΧΙΝ. Χάλιξ] εχρεϊπυι Χάλιπ' Αππη. τ. 
ἐκ φη πὰ. τι. αἴθαυς. Απη. ἘΔ. πνιῦμα τ. ἐν αὐτῷ} ἐγενηϑὴη 
ἐν ἀντ. τν. τ. ΧΙ. τνιῦμα) ἐγινηθὴ ὑταπιπτυοι ΠῚ ΊΝΥΙΙ, 

ΟἸΧ, τς, τόν 18, 10, 28, 20, 30, 32) 44) 52, ζ4) ς, τὅ, ς7, ς8, ςο, 64, 

μεν δ, 

71ν 73ν 74ν 75» 76) 77ν 83, 84, ὃς, τού, τοϑ, ε18, 12:8, 129, 130, 
Σ11,) 134. (οηρὶ, ΑἸά. Αἰεχ. 1ρί, (δι. Νῖς. Αἰμδη. ἱ, ς24. Ονγ. 

ΑΙ. ἱ, Ρασῖς [συ σά, 389. (ορῖ. δίαν. Οἴτος. Οδοῦρ. Αγπι. 1. δ[11- 
ηιὲ6. Απτ. Βα. ἐγίνετο κν. ἵτ. ῬΏΙο Ἷ, 97. «τα ρεαταϊπιὶ δίαν. 
Μοίᾳ. τν. τ.} ἴτ. τν. Αἴβδη. 1. ̓ ς. δρύμκε πες (ας) ζορι, 
ΑτΌ. 3. ἐν αὐτῷ) ἐπ᾿ αὐτω 18, 118. Ἐ «Π Αταῦ. 3. α πη. 1. 
Αἰ αῃς. Απη. Ἑά. ἐπηχολώϑησί μο.}] «καϊνὶ! πε εφαὶ κις Οορι, 
ἀπ ῶ7.4«1} εἴ “μι όκεκικ, Ω͂ “κί, Αταὺ. 8. εἰσάξω) και εἰσαζὼ ΙΝ, 
ΝΠ, Χ, τό, 18, το, 28, 30, 38, 44, ς4, ςὅ, ς7, ς8, ς9, 64, 73, 74) 
75» γύ, 77, 82, 84, ὃς, 128, 129, 130) 131) 134. Οοπιρί. ΑἸεκ. 
ρ. (δὲ. Νὶς. Αὐζ εἰς τὴν γ.} ἐπὶ τὴν γ. ΧΙ. εἰς ἣν] 
α ὡς τός εἰσῆλθεν) εἰὐσηλϑὸν ὟΤΙ, 29» 75. Ογτ. ΑΙ,.}. ς. ἐκεῖ 
α ορῖ. Απη. τ. αἱϊηυς. Απῃ. Ἑά. τὸ σπ.Ἶ τὰ σπέρματα ι8. 

ἐγἰδα, σα Ατςυϊο δῖαν. Οἶἴτος. αὐτῷ} τ μετ᾽ αὐτου ηζ.- 

κληρ. αὐτ.} ν. 75. 
ΧΧΝ. Ὁ δι] καὶ ο )ς. δῖαν. Οὗτος. Ασττ. :. δΐᾳυς. Απτ. Ἐά. 

καὶ 1] τ6, ς7, 73. ζιργαίοσίρῖ. ἐδουπάδ ππδπὰ 131. κατωικὼσ. 
κατοιχει τ6. κατωχοὺν 29. κχατοιχήσουσιν 19, 118. ΑἸ]4, Οεοχς. 
αὖρ.} ἐταν ετζο Ἄτρ, 3. τον ἀκίέπε «τὰ; Ἄττῃ. τ. αἰϊϊσυςε. ῥπα. Ἐά, 

τί φῇ 

ὅτι} τι (6) "ς. 

ἐπιρράφητε) απιγραφητε το, ςς, 118. Ὁ ὑμεῖς Ι, ΧΙ, 44. 71, 74» 
γ6, 84, τοῦ, 129, 134. Οοπιρὶ. ἐπιστρ. καὶ ἀπαρ.] ἀπάραντες 
ἐπιγρ. Οντ. ΑἹ. ἵν, 28:1. ἀπαρατε) ἐξαρατι ξ4,) 7ς. ἧς πιᾶτρὸ 
Ρυπια πιληι 130. ὑμεῖς] αντους 44, 74, 74, 76, τοῦ, 134. 
υμεις αὐτοὺς (ἢς) 4.  αἀντοι ι8, ς8, τ18. -Ἐ Ἰάδπι οὐ χε ρῥγι- 

πο ΓΝ. , ἰπ τεχῦι, [δὰ Βαῦυεῖ τπᾶγρο, ΝῚΙ]. , δ'αν. Οἴτζογ. ϑαλ. 

ἐξυϑ».] ϑαλασσης εἰνϑραν (ἢς)} 44. ϑάλασσης ἐρυϑρας 129. (οτρρῖ. 
ῇῃς, (4 εὐτὰ ἀπιουΐϊο ργσιῖο, Αὐτη. τ. αἰΐφυς. Αγ. ἕά., Ηἰς εἰδλυ- 
ἄυπι ἢος εἀρυῖ ΑΙ4. (ας. Νῖς. 

ΧΧΥΙ. Καὶ] , Αγπι. τ. αἰΐᾳφις. Αὐτπὶ. Ἐά. 
ΔΙ Θεοῖς. τι ΜῈ Ἀπ. τ. αἴας. Αππτη. ἘΔ. 
ἔκπνε “ανοιέ τίη. 1. αἴΐᾳφυς. Απτ. Ἑα. 

Αστιν. τ. δἰΐφυς. Ἀπη. Ἐμ. 

ΧΧΝ]!. τίνος} α (Πς) 77. τὴν τον. ταὐύτ.Ἶ ταῦτ, τὴν πον. 

44. ξῷ,. 7ς, 108. δ5'δλν. Μοίᾳ. -Ἐ δοείαν Ατπι. τ. δϊϊαυθ. Αστῃ. Εά, 
Δ], ΧΙῪῚ γῳ 457, γό, τοῦ, 134. Πα Ἀπῃ. τ. αἰπαις. Ασττ. ἘΔ, 

αὐτοὶ) οντοι 838. μου] ἐμου [], 30. τὴν γόγ!.] ᾽γ εἰ ρπεπηίυπς 
Ατῶδ. 1. 2. 3. Ἐ ἐπίαε ϑδίδλν. Οὔἴτοχς. τῶν υἱῶν Ἷσρ.} α 75. 
ἣν} φαΐ Απτὶ. τ. δϊᾳφυε. Ατπι. ἘῸ. ἐγόγί.] γογγύξουσι Οοπιρῖ. 
αυτοι ργαπιτυης ΧΙ, 18, 44, 54.) 74. γ5, 84. 1ού, 128, 120, 134. 

(οπρί. ρῥαεηντῦι ἰάοπι οὐπὶ δέ ποίλτυπλ 1, ῃγαγητός ἰάσῃχ τ 

κε 'ἰπ οἰταᾶι. πιΐθογε ΑἸοχ. ὑμῶν] αὐτῶν ᾽ς. 

ΧΧΝΠΠ. Εἶπον) εἰπε δὲ 44.) ξ4, 7. ᾿Ιοό. εἰπὸν δὴ γ4, γό, 84, 
114. ἀνε Αταῦ. τ. 2. δες (Ἰὰ ἀ01}}} Αγ. 3. πωπς δῖκος 
Ατηι. 1. αἰΐᾳφιἊς. Απῃ. Ἑά. ζα] υἵνέπ; 5 Οδογρ. Αστπὶ. 1. αἱνὶ- 

4υ6. Ατπι. ἙἘά, λέγει) λέγω τοό. ἢἥ μὴν] εἰ μην 1Π| ΧΙ, 20, 
130, 131. Απη. 1. αἰἴᾳυς. Ατπν. ἘΔ. ὦ μη ΙΝ, ςῳ,. )ς. ΑἸεχ. 

Α (ορι. λιλαλ. εἰς τὰ ὦτα μου] εἰς τὰ ὠὡτὰ μου λελαλ. 77. 

α εἰς τὰ ὦτα μου 1Π|, 29. δαῦεῖ υἱ δῖ. [“ἀ εἰς τὰ ὦτα μου ἴῃ οἶια- 
ταλξι. ἴποσο, Αἴσχ. ὅτω] οὐτως ΝἼ], Χ, τό, ς9, 130, 131) 134. 
(ὐοπρί. Αἴεχ. 1ἱρῇ ποιήσω ὑμ.} τοοιησει ἡμῖν (ἢς) ς9. 

ΧΧΙΧ. ἘΝ] εἰ π᾿ Αγλν. 1:. 2. κισεῖται.} πέσον ;ς. 

Θεοῖς. τὰ κῶλα] εχργίιοϊς ὑπὲρ τὰ κ᾿ (ῆς) Οορι. ρογβονα οὺπὶ 
διἴϊουϊο δῖαν. Οἴγον. πᾶσα] τᾶς τγγροιμοιλγιι πη οττοῖς ,Οοπιρὶ. 
-. ἥ ἱπισκ.} εἐχργιπιῖς πὶ ὕσπι. ρῥυγαῖ! δίαν. Οἰἶγορ. ὑμῶν 2} 
ἡμῶν (ἢ) (οπιρὶ. ο] παντις ργαιπυπυηι ς8, 128, δῖαν. Οἴἶτος. 
Ρταπιτας ἰάξηι οὐπὶ ας ποΐπτυπι ΓΝ, ργαπυκίῖς ἰάσπι Ὁ κΚ ἴῃ οἢ- 
γαξὰ. πιίπογε Αἰοχ. ὑμῶν 35] ἐς νοδἑ Απτῃ. 1. αἰϊΐφυς. Αττη. Εὰ. 
εἰχοσαετας) οἱρὶπιὶ ἀππὶ: ϑἷδν. Οἰἶδος. ὅσοι] οσαὰ ξς. 

τρ. Μωνσ.) 

᾿Αχρὼν] 

λέγ.) ε΄ δϊοῖν Ο τον. 

«αὐαηπ 

οπιπες 
Ργαιυτάι δίλν, Οἴἶτγοσ. οἱ μιισιας Αὐδῦ. 3 ἐγόγίυσαν) ἢς 
οὐ άϊπ)ι}5 ΡΓῸ ἐγόγίυξζαν, φυοά πιλῖς Βεδυὶν ὕμ ἐγόγίνζον ΑΙά, 
ἐπ᾽ ἱμοὲὴ} ἐπ᾿ ἐμὲ 74, γ6, 84, τόδ, 114. κατ᾽ ἐμου ΧΙ. 

ΧΧΧ. ὑμ. ἐσελ.} εἰσελ. υμ. 84. υμ. εἰσελευσησϑε 28, ὃς, 110. 
ἐπρτεάίοπιμγ Ἄττα. τ. αΐϊαυς, Αππῃ. Ἑά. ἐφ᾽ ἣν) εἰς ν ΧΙ. α ἐφ᾽ 
84. εμοι (βε) )ς. ὑμᾶς} ἡμᾶς (ἃς) Οριρρὶ. αὐτῆς} αὐτὴ 

ΓΝ, 19, ιαβ, τ18. αὐτὴν 10), 59, 32. αἰ πηρὶς Πὶς Ἰεν ἤ πη. Αἴὸχ. 
ἀλλ κα πλὴν πιλγρο ὃς, εἰ ῥείπιδ τηδῆυ 130. ,4᾽ ΑΠΏ. 1. δἰΐᾳυρ. 
Απῃ. Εά. υἱὸς} ὁ νιος τό, γ3, 77. ὁ τοῦ 20. ᾿Ἰπεφοννὴ] 
[ἐφωνη, [εὐ υρεῖ ω εἰξ ο (υργαίςτρε. 1320. Ιεφονη τό, 18, 131. Οὐμμ], 
ρύ Ογε. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρεπια, :ς2. ἴεφοννι 44. Ἰεφϑονη 64. Ἰεῷ» 
ϑαυνὴ ΑἸά, εχρηπις Ἐφϑυηνὴ δίδν. Οἰἶγορ. Ἴχρτγίπης Ἰεφωνὴ (ορε, 
εαρπιυαϊ Ἰεπονὴ Οεογρ. Ασπι. 1. αἰϊίψις, Αγπι, Ἐώ. καὶ], ϑίαν, 
Οἴἶγοςσ. Ἰησᾶς] εχρηπιιπῖ Ἰησὰ Οορι. Απῃ. 1. αἰΐᾳυς. Αγ. Ἑά. 
εἐχρειπῦς Ἰσὰς ϑἷλν. Οἴτος. Ὄχρηπιῖς Ἰσὰ Οεοτξ. ὁ τὰ} νυιος 
ΧΙ δῖαν. Θεοῦ. Νανη] Ναΐξη 44. 
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ἐγ ἢ»" χαὶ χληρονομήσουσι τὴν γῆν, ἣν" ὑμεῖς ἀπέςητε. ἀπ᾿ αὐτῆς. 

1.0 Μ ὁ ἢ 
ΚΈΡ, Χιν, 

χὰὶ Ἰησοῦς ὃ τῷ Ναυὴ, Καὶ τὰ φαιδίὰ.. κἂ εἴπατε ἐν διαρπαγῇ. ἔσεσϑαι, εἰσάξω αὐτὲς εἰς τὴν 31. 

Καὶ τὰ χῶλα ὑμῶν ππεσεῖται 32. 
φῳ - - δὸ ἕν ἢ 7 ε͵ ε΄ εο» " ἦ. ο ϑ “,» 9 , φῇ 3, -Ἕ 
ἔν τῇ ἐρήμῳ ταύτη. Οἱ δὲ υἱοὶ ὑμῶν ἔσονται γεμῦμενοὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ τέσ ραχοῖ τα ἐτῆ" χαΐ 33. 

ἀνοίσουσι τὴν πορνείαν ὑμῶν, ἕως ἂν ἀναλωθῇ τὰ χῶλα ὑμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Κατὰ τὸν ἀριδ μὸν 

τῶν ἡμερῶν, Ὁσᾶς χατεσχέψασνε. Τὴν γὴν ̓τεσσαῤάκοντὰ ἡμέρας, ἡμέραν τῷ ἐνιαυτοῦ λήψεσθε ᾿ 

τὰς ἁμαρτίας. ὑμῶν τεσσαράχοντα ἔτη" ̓ χαὶ γνώσεσθε ΤΟΥ ϑυμὸν τῆς ὀργῆς μου. 

ἢ μὴν ὅτω “ποιήσω τῇ συναγωγῇ τῇ “πονηρᾷ ταύὔτη, τῇ τ ἤν ἐπ᾿ ἐμέ" ἐν τῆ 

“Καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἃς ἀπέςειλε Μωυσῆς 536. 

ἐλάλησα, 

ἐρήμῳ ταύτη ἐξαναλωϑήσονται,, καὶ ἐχεῖ ἀποθανένται. 

Ἔγω Κύριος 

χατασχέψασϑαι τὴν γῆν, χαὶ τπαραγενηϑέντες διεγόγίυσαν χατ᾿ αὐτῆς παρὸν. τὴν συνα ον 
ἐξηνέγκαι ῥήματα πονηρὰ περὶ τῆς γῆς. Καὶ ἀπέσϑανον οἱ ἄνϑρωποι οἱ χατείχαντες “πονηρὰ 37. 

χατὰ τῆς γῆς, ἐν τῇ πληγῇ ἔγαντι Κυρίου. Καὶ Ἰησοῦς υἱὸς Ναυὴ καὶ Χάλεξ υἱὸς ᾿Ἰεφογνὴ 48. 

ἔζησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐ ἐκείνων τῶν «σεπορευμέγων χατασχέψασϑαι τὴν γῆν. Καὶ ἐλά- 

λησε Μωυσῆς τὰ ῥήματα ταῦτα πρὸς πάντας υἱοὺς ᾿Ισραῆλ" χαὶ ἐπένϑησεν ὁ λαὺς σφόδρα. 

ΧΧΧΙ. Καὶ 15] 24 ϑ8ιλν. Οἴτορ. τὰ τοαιδια} -Ἐυμὼν 18, 
58, 128. Αγὰθ. 1:. 2. δίλν. Μοίᾳ. -Ἐ ἰάετηθ ουπὶ ἃς  Ρχατηϊῆο ΙΝ. 
-«Ε ἰάεπι (Ὁ χα ἰῃ οἰπδγαδς, πιΐπογε ΑἸεχ. ἐχρείμγυηϊ τὸς υἱὲς ΑΠπ. τ. 

αἰϊφυς. Απῃ. Εα. ἃ] κα 75. φιος Αττὴ. 1. αἰΐχυς. Απῃ. Ἐά. 
ἐν διαρπ.} διαρπαγὴν 1. εἰς διαρπαγὴν 1], Χ, τς, τό, 18, 19, 48, 

29, 30) 32) 52, ςζ) τό, ςγ, ς8, 64, 73) 77. 85. 108, 118, 128, 120» 
130, 111. (οπρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. 1ρί. (δῖ. Νὶς. πη. 

Ἄσται. Εἀ. φιοά ργασάα Οεοῖν. ἔσισϑαι) κα 30. εσεσϑεχ, 29, 
44, 74) τοῦ. Οἵ. Νὶς. εσονται ΧΙ, )ς. ΑἸεχ. Ο οι. πίσεσϑε 
[Π-ς) 1ρί. αὐτὲς ὑμᾶς ἢς. “ἰ ΠῚ ΘοΟΙΣ: εἰς τὴν γ- ἮΤΕ ς8, 

ἥ ὑταυϑπυης ΓΝ, ΑἸεχ. τὴν γὴν τ᾿ -- τὴν γὴν 2.] α ΡογεμΠ)Δ, 
εἴ 4υ Πῖ5 Ἰηϊετασεηϊ 1 ς, 28, 64) 71) 745) 75, 76», 84, τού, 130, 134. 

Ὀοιηρί. κα εδάεπι ἴῃ ἴεχίυ, (δὰ μαρεῖ τηᾶγρο, ὃς. κληρονομιήσ.] 
καταχληρονομῆσονσ. ΝΗ, ΧΙ, ιό6, 18, ς4) ζύ, ς8, 128. ἀσγεάίαι!α 
2οὔιδεόκαι Οεοῖ. τὴν γῆν 2 Ἵ ἰαπι Αττα. τ. αἰϊίψυε. Αττῃ. Ἑά, 
ἣν] ἧς τοϑ, ει8. εἰς ἣν 64. εφ᾽ ἧς (Πς) πᾶγρο ὃς, εἴ Ργτηδ τρδηὰ 
13.0.0 αφ᾽ ἧς 4.2) 54) 74) 75. 76, 84) τού, 134. δϊλν. ᾿Ατπι. σ. αἱ ὶ- 

6. Απῃ. Εὰ, ἣ ἀφῆς (0) 1ρί, ὑμεῖς] α ς8. κῃ ρυβηη- 
ἴσης ΙΝ. ΑΙεχ. υος πωπς ϑῖαν. Οἴἶιος. ἀπές.} ἀαφηςητε (ἢς) 

γλᾶτρο Χ. ἀπ᾿ αὐτ.Ἶ “ὦ Ῥτατηϊτυηξς Αγὰθ. 1.2. Ὺ ϑ5ϊαν. Μοΐί. 

Αγῇι. 1. αΐφυς. Αστῃ. Ἑά. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ] 44 8ϊαν. Οἴτορ. τὰ κῶλα] εογβογα οὐτὴ αἴ- 
ὕσυϊο δῖαν. Οὗἶτορ. α τὰ πῃ. τ. δ] ἴαυς. σαι. Ἐά. πεφεῖται] 
ἔπεσον 735. ἐν τῇ ἐρ.} ἕν Τὴ γῆ 52. ἀὶς ἐπ ἀϊτίο Αττὰ. 1.  αἰΐίᾳις, 
Ἅπῃ. Ἑά. ταύτῃ] ν 29. Αγδ. 3. 

ΧΧΧΙΠ, Οἱ ϑὲ υἱοὶ] οἱ, νιοι 134. 
Δίας. Αττη. Ἐ4, νεμόμενοι] νενομήμενοι 129. 
ἰεχῖυ, (πὰ παρεῖ πῆῆτρο, ΝΠ. 
ἐπ ἀείετιο ἀΐε, ἰϑὰ ̓π ἀφίεγιο σὰτλ τιςυΐο {Ππργαίοι ρῆϊ ῥυΐπι τρλπιι8, 
Αγαι. 1. Ἐ ἀὶς Αττηεηὶ Οοὐά. τεϊϊᾳυΐ. Ατπι. ἘΔ. τεσσαρᾶκ.] 
τισσερακ. 111. 1ιρί, ἄνοισ. τὴν τὸορν. ὑμ.] φνοβεἰεεπείπὶ (ἔς, 
δάἀυτηδγδηῖεβ (οἰ σεῖς Δ]1ητὸ πιοάο ἰθδοπέπι τοορείαν) ΑΥΔΡ. 1. 2. 
ἀνοίσουσι} ρογίαὐϊεῖς ΑΥΑΌ, 3. 

ν, υἰγαπὶ γοῸ οδἤι, ΔῸ ἀλίὰ ορετα; ἱποοτῖαπι, 64. πορείαν. 128. εἴ ᾷς 
εχ Τοττ. τεςοηζ5 ΤῆΔΠΙ18) ἱεὰ πορνειᾶν ΡΠ ΠΟ, 18. ποριᾶν ς8. 

ὑμῶν ἰῃ, οβατδί,, πηϊποτς ΑΙοεχ. ἕως ἂν] ἑως «ρίΐπιο, 
βοβθα, Ἢ. α ἂν 445 77ν 108, 118. ΑΙεχ. οπὼς 29. 

ἀναλωϑῃ] εξαναλωϑη ΙΝ, 18, 32, ς8. ΑΙά. εξαναλωϑωσι 190, 108, 
118. εζαναλωθησεται 64. 
Οὔἴἶτοσ. “ ἀμες Οοτρ. ἐν τῇ ἐρ. 2.1 Ἢ ταντη 4457 )6, 84) 

τού, 134. Ἔ δίς Αι. 1. ΑἸϊΐαις.. ΑΥΠῖ. Ἑά. 

ΧΧΧΙΨΝ. τὸν ἀριϑμὸν] ἂς εχ οοττ. [δ4 τῶν αριϑμων ΡπηΟ, 75. 
τῶν ἡμερ.} “ φωαάν ας πα εὐ θυ τ (ας) Θεὸ. Ἐ φμαίγ αν μα 

Ἄπ. 1. αἰίᾳυε. Αττι. Εα. 
τετλοεως Ασῆι. 1. Αἰ αίις. Αὐτὰ. ἘάΔ, ὅσας] ἐχρτίπης ἐν ὅσοις δ[ν. 

Μοίᾳ. κατασκίψ,.] ἐπεσχεψαφϑε γι. ἡμέραν] ἀἰεα μπιαρε 
τοι. ἡμ. τῷ ἐνιαυτ.} -Ἐ πμέραν τὰ ἐνία 74 οὐαὶ δς ῥγαγαϊο [Υ΄. 

“Ἕ τκάεπι ὧν ἃς ἴῃ οβλγαέζ. πηροσὲ ΑἸεχ. 

ἀἴενι ἐπ᾿ ἀπὸ Οορ.. λήψεσθε] εἰ Ῥγατηϊτυπξ Αγὰθ. 1.2. τῶς 
ομαρτ.} τῆς ἀμαρτ. τς. τῆς ὀργ.} “Ἡ Ργαπυκαης 1, ΑἸεχ. 

ΧΧΧΥ. ἐλαλ.} -Ἔ ὑμῖν ,ς. ΑΙά, δῖαν. Οἷἶτογ. Οβογρ. ἥ 
ἣν] α 32ο. ΑΙά. δῖαν, Οἰΐξγορ. ἢ) εἰ 11, ΨΥ], ΧΙ, 29, ς2, ες. 

εχ. Θθοσς. Αὐτὰ. 1. αἰΐύχυς. Αἰτη. ΕΔ. εἰ Ορρῇ μὴν] α Οεογσ. 

Ασπ. 1. αἰϊΐϊψυς. στῇ. Ἐά. 

εἰ “Μιἠὶ σατλ ἁτιϊςαο Ἀπ. 1. 

ἐν τῇ ἐρ.} αὶ ἴῃ 

59. 75) 131) 134. (οπιρῖ. Αἰεχ. ζαρί. 

Ι. Δ11|4116. 

Ἔ ταυτὴ 44. Ἄγαρ. τ. 2. δῖαν. Οἴγορ. 

, πορνείαν} τορ εἰαν, ἔς εχοϊ [ἃ ἰϊϊετα 

ὑμῶν 29] 

τὰ ὶ κῶλα) ΤΟΥ βΟΓΩ οὐπὶ αττίου]ο 8[αν. 

ὅσ.--ἡμέρας , ας εἰ 4: ἐϊ5 ἱπ- 

Ἢ ἀπίμς σαν. Οἴτορ. 

 ἅτω] οὐτως ΙΝ, ΝἼΙ], Χ, τό, το, ζ2,) 

 ὕξογρ. Ατπ). τ. δ] Παι6. 
Απα, Εα. τῇ συναγ.}] παση Ῥτγατηϊπυης 18, ς8, 128. ργροπηῖτ- 
ἴα πῖ ἰάειπι οτιπὶ ᾿ς ποίδιιη) Ιν. ΑἸὉ. 1. 2. Ριϑπη ἰάοπι δ ΜΚ 

ἴῃ σπιαγαξξ. τηϊπογε ΑἸεχ. ο΄ Τῇ πον. ταύτῃ] ταυτὴ τὴ πον. ς4, 7:- 

δϑἷαν. ΟρΙΕ: Αἴτη. χ, αἴας. Ασηγ. Ἐά. ΑΔ ταύτῃ. Οορῖ, Ατδῦ. 3- 

ταύτῃ κ᾿" --ταύτη 2.1 α Αἰϊεγιιῖτ. εἴ αιιδα 118. ἰητεη]ασεης 71. τῇ 
ἐπισυνιςαμ. τὴ συνιςὰμ. 44. τὴ επισυνηγμένη ΧΙ. τὴ ἐπισυξα- 

μένη ςς. τῇ επισυνεγαμένη ὟΤΙΙ, Χ, τ8, 32, ςβ, 832. Γἰρῆ,, φωὶ οὐ- 

“ββεκιοε β Θεοῦ. ἐμέ] ποη ἀϊπξίπρυμης εἰς Αγαδ. τ... ἐν 
τῇ ἐρ.] "απ ἐπ ἰρίενιο 51αν. Οἴζγορ. 

406. Ατπτη. Εά. Πὶς ρῥίεμς ἀϊπιίπηραυηξς Αγδῦ. 1. 2. 
Μὲ βεγεαπί ΑτΔΌ. 1.2.  ἐἠἐκεῖ] α (ορῖ. Αγδῦ. σ. 2. 3. 
γδντ.} ὑπογίαπίμγ ἈτΑῸ. 1. 2. 

ΧΧΧΨΝ]. Καὶ 1] ,ἀ 5ἴαν. Οἴἶτορ. 

2οβφωανι ϑεπεγμπὶ ἀοηεῖπεε ὑπ: Ι. 2. Ὡς αἀπίς. Μωυσ.] φεΐ μι ἢ 

7 μεγαπε Αγ. τ.2. καὶ παραγενηϑ.] κα καὶ 75. κα υἱγιπαυς ὶς 
ΑΥΙΔΌ. 1. 2. αφῥμεγμπὶ εἰ Οεοτγς. διεγόγί.} ] ϑιεγογγνζον τό, ς 7, 

130, 131. (αἴ. Νῖς. πρὸς] εἰς 20. τὴν συναγ.} πάσαν τὴν 
συναγ. 48. πασαν {ὰ ἃς ργπηπῖς ΓΝ. ργατηϊτῖς Ιάεπὶ (Ὁ ας ἴῃ οἢΑ- 
ταδὶ. τηϊῃοσς Αἴεχ. ἐξηνέγκα!] ἐξηνεγκειν )ς. εἰ ἰοοκεὶ ῥιπί ϑ5ϊαν. 
Οἰἶτορ. ῥήμ. τον. τον. ρημ. 44. πονηρ ] φοβερὰ ἕΏΔΓρΟ Χ. 
βοπῖξ βᾶπο νοσεπὶ δὴ ἤπεπι ζοπηηιδῖς ΠΠ. περὶ] κατὰ 11, ςς. 
δῖαν. Οἶτορ. ἢς πᾶῦρο ὃς, εἴ ρεΐπια πιᾶπιὶ 130. ἐπὶ 9. Αἴεχ. 
τῆς γ.-- τῆς γ. ἴπ ζςοπΊ. 37] α Ροϊγεπια εἰ ψυα ἢγἷ5 ἱπιειήαςεπὶ γι. 
α ελάεπι ἴῃ τεχῖυ, {δὰ Παθεῖ πλάγσο ρυϊ πιὰ τρλπὺ, Ατῃ. 1. τῆς γῆς} 
τῆς ψυχης 5. ἢ ϑανατω τελευτωσὶι (ας) τοῦ. χ γῆς ((ο) ᾽ς. 

ἡ]ανι ϑἴαν. Οἴἶτος. 

ΧΧΧΨΡΊΙ. Καὶ] αὶ 44. Αταδ. 1. 2. εἴ ἴῃ  ὨρΡΙεπιοηῖο ταΓρὶ-. 
ΠΑ] Ασπι. 1. ἄνϑ.1 Ἔ ἐκεῖνοι 19, 447 54, 74γ 785) 76, 84, τού, 
1οβ, 118, 124.- Ἐ ἀὲ ἴῃ υρρίεπι. ΠλΑΓΡ μΑ}} Ατπι. 1. - ἀΐ Αππηθιὶ 
Οοάά. τεϊϊφυΐ. Ατγηι. Ἑά. ὀ οἱ κατείπ.--ταληγῦ] α Πρδο οἱ ΄υς ᾿ἰ5 
ἱη(εηδοεηι τού, κάτείπαντ. κατειποντ. 1], τς; τό, 18, 28, 30, 

32) 44) 545) 57) 58, 9) 74») 75» 76) 77» 84) 85. 129, 130, 131, 134. 
Θοπιρὶ. ΑΙά. (δι. Νίο: ἔς εχ οοῖτ. {δὰ κατειπαντ. ῥτῖιπο, 64. 
τον. κατὰ τῆς γ.} πόν. περι τῆς Ὑ. ς 5, 158, τῆς ψ. πον. (Πς) ΧΙ, 
6.47. 75. χατῶ τῆς ψυχης πον, (ς) 52: κατὰ τῆς γ. πον Χ, 441» 
γη6, 84) 120» 134. Οοπρρὶ.. Τρ, εἴ ῆς ἴῃ (ΙΡΡίεπι. τ γί ΠΑ] 
Ατπι, 1. ὧδ ΜΕΤ πιαΐαιπι ϑίαν. Μοῇ. ᾿ξοπίγα ἐεῆγαπε πιαωπε, ϑίαν. 
Οἴτον. ἐν τῇ τλ.] ἐν τῇ γὴ (ἔς) 54, 76, 845 134. ις. κλἰῃ 
ἴεχτιι, {64 μδθεῖ ΤΑΔΓΡΟ,. ΧΟ ΤρΓ᾿ Ἔχρηπισηῖ ἐν τὰϊς πληγαῖς, Οορι. 
Αγπὶ. ἐς , Αἰέφας, Ατα. 4. ἵναντι ] ενῶντιον 74) 84» τού, χ34. 

Κυρίου] Ἔ καὶ ἀπεϑανον οι ᾿κατειποντες, κατῷ τῆς γῆς πονήρα (ἢ) 
7ι. 
Ἢ ΧΧΧΝΙΠ.. ̓ Καὶ 15] “Μά σ]αν. Οἴτορ. Ἰησᾶς} εχρηϊτηυηζ 

Ἰησοῦ. Οόρι. Ατστα. τ. ἀἰϊσυό, Αττῃ. ἘΔ, ἐχρυϊπι Ἶσξ δίαν. Οἴιορ. 

ἀποϑά- 

Λ Οφογρ. οἱ ἄνϑρ. ] 

Οὲότε. υἱὸς 15] ὁ τοῦ ΧΙ, 29, 55: ΑἸά.. αὐ σαΐαπι ργβεπυϊτεῖς 
Αγ τ. Ναυὴ] ΝΜαξη 44. υἱὸς 2.] ο τοῦ 20. Ἰεφοννὴ] 
Ιεφονη τό, τ8, 131. ΟΟμρΙ. [εφώνη )ς. ὥορι. ἴεφονι τοῦ. [Ϊεφοννι 
44. ἹἸεφϑονη δ4. ϑῖαν. Οἴτοσ. Ἰεφϑοννὴ ΔΙά,. Ἴἐχρήπιαπι ἸἹεπονὴ 
Θεοῖς. Αστη. 1. αἰΐφυς. Ασπι. Εά. ἔζησαν] ἐζητησαν (ἢς) 29. 
εἐζπλωσαν ((ς) 129. βίωπ “νυκεὶ »μπε Αὐτὰ. 1. αἰΐφιθ Αππῃ. Ἐά, 

ἐκέίνων} κα λ 54. τῶν τεπορευμ. κατασκ.} τ, τεέπορενομ. κατασκ. 
(6): γέ, 134. φεὶ ἱ εεμίαυομπε Οεοῖσ. 

ΧΧΧΙΧ, τὰ ῥήμ.1 ταντὰ τὰ ρηῆμ. 10, ς8, τοβ, 118. ταντὰ 

. - .᾿ ν΄ ταύτῃ 4} ἡϊς Αὐγὴ. τ. 8}1}- 

ἐξαναλωϑ.] ᾿ 
ν» 

94: 

35: 

39.. 



ἀν. 98 ΜΟ Ι: 
ΚΕΦ. ΧΙΡ. 

40. Καὶ ὀρϑ ρίσαντες τὸ τ ὶ ἀνέξησαν εἰς τὴν χὀρυφὴν τῷ ὅρους, λέγοντες, ἰδοὺ οἵ οἶδε ἡ ἡμεῖς ἀναξησό: 

421. μεθα εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπε Κύριος, ὅτι ἡμάρτομεν. Καὶ εἶπε Μωυσῆς, ἱνατί ὑμεῖς παραθαίνετε, 
4:2. τὸ όημα Κυρίου; ἐχ εὐοδχ ἔςαι ὑμῖν. Νὴ ἀναθαΐίνετε, οὐ γάρ ἐς Κύριος μεθ ὑμῶγ' χαὶ σε- 

κα“ 0) σι 

43. σεῖσϑε πρὸ προσώπου τῶν ἐχϑρὼῶν ὑμῶν, Ὅτι ὁ ᾿Αμαλὴχ χαὶ ὁ Χαναναῖος ἐκεῖ ἔμπροσθεν 

ὑμῶν, χαὶ πεσεῖσθε μαχαίρᾳ, ὦ εἵνελεν ἀπεςράφητε ἀπειδδντες Κυρίῳ, χαὶ οὐχ ἕςαι Κύριος ἐγ 
ς μω ᾿ φ 9. δ ϑ-»»"»Ν ᾿, Ἀ “ον ε " νν ἰδ ων 2 

44. ὑμῖν. Καὶ διαδιασάμενοι ἀνέδησαν ἐπὶ τὴν χορυφὴν τ ὄρους" ἢ δὲ χιδωτὸς τῆς διαϑηχῆς Κυρία 

45. χαὶ Μωυσῆς οὐχ ἐχινήϑησαν ἐκ τῆς Μ“Ιαρεμδολῆς. Καὶ χατέδῃ ὁ ᾿Αμαλὴχ χαὶ ὁ Χαναναῖος ὃ 

ἐγχαϑήμενος ἐν τῷ ὄρει ἐκείνῳ, χαὶ ἐτρέψαντο αὐτὰς, χαὶ χατέχοψαν αὐτὰς ἕως Ἑρμάν" χαὶ 

ἀπεςράφησαν εἰς τὴν παρεμβολήν. , 
δ ΕΦ. 
χν. 
1.2. ΚΑῚ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς, 

8. ὅταν εἰσέλϑητε εἰς τὴν γῆν τῆς χατοιχήσεως ὑμῶν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, Καὶ “ποιήσεις ὁλοχαυτώ- . ,ιετείι, νι 
ματα Κυρίῳ, ὁλοκάρπωμα ἢ ϑυσίαν, μεγαλῦναι εὐχὴν, ἢ χαϑ᾽ ἑχόσιον, ἢ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν 1,4 :44“45-- 

(0Ὁ Νε ρυιϊπσυης ΓΝ. Ατδῦ. τ. 2. ργααντς ἰάεπι (Ὁ Ἀς ἷἰπ οἴ-ὀ ὀ Ἀ:τ:ΟοΒ, 118. κα ὁ ζ9. ἐν τῷ ὅ9.} α ἐν τδ, 77, 131. ἰκεῖν.»}] α 4.4: 

τα... ταίποεε Αἰεχ. πρ. καντ. υἱὸς) α ψάντας 84. πρ. τσ. τὸς Αγ 1. ἐτρέψαντο) ἐτρέψατο 1Π1, :0, το, 118, ἐτροπωσαντο 
υἱοὺς τό, 18, 30, 44.) ζ4, 7» 73» 74. 74. 8ςν τού, 118, 131,13. ΧΙ. απωσαντο πιᾶγρο Χ. Γἰρ΄. ἐτρέψαντο ἴῃ «Πιλγαλέξ, πηίθογε ΑἸεχ. 

Αἰή. (ει. Νὶς. Απτ. 1. οἰΐχυς. Αττη. ἘΔ, «᾽ ο»περι πάφοραπε ρεγενβέγμπι (ορῖ. αὐτοὺς 15] αὐτὸν (ἢς) 18. χαὶ κατέκ. 

ιογαπε Αταὺ. τ. Δ. ομιπίδν, ΑΙ σὰπι αγςυο ἱπιτγροαῖο Οεοῦζ.Ό αὐτ.})} (9. αὐτοὺς 25] κα τό, 30, 32, ς7γ) 73ν 77. 8., 130. (αἵ. 

ἐσώϑησιν) ἐπινϑησαν γ41. ΑΙά. Νὶς. κα ἴῃ ἴοχῦι, (6 Παρεῖ πηᾶγσο (ποΌ ΠΑ τῆλπὰ, 131. Ἕρμαν] 
ΧΙ, ὀρϑρίσαντ.} ορϑρισας ς. τὸ πρ.} α τὸ ΧΙ, εἰς τὴν) Ερμα ΙΝ,ΝΙ!, Χ, τς, 18, 28, 20, 30, 44) 540 66, ς8, το; 64, 71; ΠΡ ΕΞΕ - 

πὶ τὰν ἱΨΟΨΝΤΙ, ΧΙ, τς, τό, 18, 10. 28, 30, 32, ςς, ςό, ς7, ς8, 9,» 74 73, 76, 82, 84, τού, τοβ, 118, 128, 134. Οσπιρὶ. Αἰά. ΑἸἴεχ: 

ό4, γ3. 77ν 82, ὃς, 1τοϑ, τ18, 128, 110,111. Α΄. Αἴεχ. 1ἰρήύ. σα, 100. δίιν. Οἶτος. Οδογρ. Ασπι. 1. αἷϊχιις. Αγ, Ἑά. καὶ 

Νι- λέγοντ.) οὐ ἀϊεεύσαι Οτοτᾷ. Αἰτη. τ. δἴϊανο. Ατγπι. ΕἘὰ, αΐπερρ. οὐπὶ (44ᾳ.} “μ᾿ δὶ5 ργαπιίσυπε ΓΝ. ΑΙεχ. α συγηῖα Ομ. 
οἴδ}} α 44.) (4. "ς. (οπιρί. δϊ2ν. Οἴτγος. σεοσς. δὲ (ἢς) 32, .9ῷ(ῷ,ς, ὠκπιγραφ.} εἐπιςραφ. 19, 32. -Ἐ- ἐϊ Οεοτξ. 
οἷ, γ6, τοό. (δῖ. Νίς. « πσελευσομϑα 110. ἘΓ ἐηχνεήϊπαν 

Απη. 1. δἰΐφυε. Αττῦ. ἙἘά. ἡμεῖς} ὑμεῖς πιεηδοίς ς9. ποι (υπεν: 1, εἶπε) ἐλαλησε ΙΝ, ΝΠ, Χ, τς» 16, 18, τὸ, 28, 30, 32, ς2,  Α 
“τ«Φ ((ς) Οϑοῖς. ἀναξησόμ.) αναξζησωμ. ςο, )ς. δίαν. Οἶτο,σ. ςς, ςς» τύ, ς;, ς8, ς9.) 64. 73» 75» 77». 8ς, 1οϑ, 118, 128, 130, 131- 
τόπον) ποεῖν Ἀπθ.3. Κυρ.) ἐ κοόὲ Απρθ. 3. ἡμάρτ) ΑἸά. ΑἸεχ. 1ἰρ΄. Θεο. στρ Μωυσ.) ΜΟΙ Οεογς. Απῃ. τ. 

; ᾿ 

Ι ῤ.» 

γ 

ἰ μὲ Οὐοςς. “-ἰαἶ Μοίς Ατπνεηὶ Οοὐά. τεϊϊφυϊ. Αππ. Εα. λέγων] , τού. εἰ 
ΧΙΙ. εἶπε} - ἰὼ Οορι. Ατδ. 95. Οὐοιῖζ. ἱνατί} Ἔ τοῦτό ἀεὶ Θεοῖς. πε. 1. δϊΐίψυς. Αππη. Ἐά. 

8. - Ἰήεπι εὐπὶ ΚΞ ργεσπιῆο ΓΝ, -Ἐ ἰάεπι (Ὁ Κὲ ἰῃ οπαγαῶ,. πιὶ- 11. Λαλ. τοῖς νἱοῖς Ἰσρ.] τ. νίιοῖς Ἷσρ. λαλ. ᾽ς. λάλησον] 

τοῖς Αἰεχ. εχρεπιυς διατί Ατδῦ. 3. ὑμεῖς} Πιρειίςτίρι. ρεῖπιὰ λαλήσεις 7:.- “τ Οοοῦς. Ατπῃ. 1. τοῖς υἱοῖς} ἐπ ΑΙ]; Ατ- 

τδῦυ Απτ. 1. α Απθεηὶ Οοὐὰ. γεϊϊχυϊ. Απη. ἘΔ. ττοχραξαιν!}) τηεηὶ Οοὐά. εᾳφυϊ. Αττῃ. Ἑά. καὶ ἐρεῖς} λέγων )ς. δ8ῖδν. Οῆτος. 
φναξαινῆ! ῥτίπιο, (δὰ πταραξαινεε εχ οοετ. τεοκητα πιδηυς, 11. ἐχ- ψ'ῥ. αὐτ.} ἐς Οδοῦς. Ασα. 1. δϊᾳυς. Αἰτπ. Ἐά. εἰσίλϑ.)} ἘΦ τον 
μεϊπυϊ ἀναξαίνιτε Αταῦ. 3. εχρεϊζουπι πταρεδαινετε ΑΓπ.. τ. εἰὔσυε. Θεοτζ. Ασηι. 1. κατοικήφ.) χχατασχίσεως Π|. κατοικήσεως ἴῃ 
Αππ. Βά. τὸ ῥ. Κυρ.)}) . ΧΙ. οὐκ) “' μον Αγεῦ. τ. 4. ἄτη. 1. οδαγβᾶς, πιρογε Αἰεχ. ὑμῶν) α 16. ἐγὼ] α Οεοιγ. Ατσπι. .. 
αἰχψυε. Απῃ. Ἑὰ. ! 13 μιν )ς. α ς8. “» ριαηνκυηι Ν. δίδωμι} «ἰαὐο Αἰτηεοΐ (οὐά. αἰαυϊ. Αττι. Ἑαὰ. ὑμῖν] ἡμῖν (ας) 

Αἰεχ. συγ" πυμηιγ τιν “ϑαινίγα Φύ γ » ἸΥ. Οοηνρί. 

νι ΧΕ. Μὲ) “« κε Ατοῦ. τ. 2. Ἢ ὠναβαινετεἾ αναθητε (6. ἐς] 111. Καὶ 11 , 1320. ποιήσεις ποιησεται ΤΡ, 82. ποιησετε 
ιν ἐγαι 75. Κυρ.) ὁ Θως 18. καὶ ψισ.} α εὐπὶ ίᾳᾳ. )η:. ΨΊ, 18, το, 29, 30, 44, 57, 58, (9, ὅφῳ 74. 76, 77. 84, τοῦ, τοβ, 

δὸς,’ »αὶ ππισι δ Η 70 γ)6,84, τοό, τς. {ρί. Οὐυδῇ [υετίηι ἰηϊει χε 1ι8, 128, 149, 114. (οπιρὶ. Αἰά. Ογτ. ΑἹ. 1, ματῖε ῥγιπιδ, ς7ο. 

Ἐν ἱπιατοραιῖνε, προσώπ.), (4, )ς. Θεοῖς. Απη. τ. δΐφυε. Ατπθ. Οεογξ. Απῃ. τ. αἴᾳυε. Απῃ. Ἐά. πτόοιησητι Χ, τς, 16; 28, 12, ς2, 
Ἐὰ. τῶν) α Οοπιρί. ςς, ςό, γ3, 81, 8ς, 110, 181. ΑἸεχ. 1ἰρί. (ας. Νὶς. Αγδδ. 1. 2, 

ΧΙ ΠῚ. ὁ 1 . ΠῚ ΙΝ, ΝἹΙ, ΧΊ, τό, 48, 30, 44) 57, (9,ς 64, δίδν. Μοίᾳφ.υ - ὄνπασι εὐπὶ “Ὁ ὑπο Αταῦ. :. 2. ὁλοκαυ- 
23. 77» 82, ὃς, 189, 131. (οπιρὶ. 1ἰῥρί. (αι, Νίς. δαδεῖ ἰη εἴα-ὀ ἀφτὠμ.}] ολοχαρπωματα τό, 118. καρπωματα Χ, τς, 19} 30, ςς, ό4, 
τείϊ. ποίποες ΑἸεχ. ᾿Αμαλὴχ)] Ἀμαλικὴ)ς. ὁ Χαν.) α ὁ θ2. ιοβ, τι8. Οοπιρί. Τἰρῖς ολοκαντωμα ΧΙ, ς4, )ς. Αγηηεηὶ Οοάά, 
οι Χαναναιοι 44) 74, γύ, 84, ιού, 134. 1“ρί. Οεοης. -Ἐ χατοικειίι. δἰαυϊ. Ατπι. Ἑ4. ὅς, υἱ υνἱάετυτ, Οορι. “ν ὁλοκάρπωμα ΙΝ. κχαρ- : 
26. ἐχε7 α Απαρ. ᾿. 2. ὕδϑοζ. - φεχν (βς) 44. πιδγρίπδ!ν πωμα ΝἼ], τό, 18, 28,29, 32), ς2,) ς7) 58, «ᾧ 73» 77. 82, 83, ὃς, 
επιετάδεο δὰ νοςεπὶ εἵνεκεν πὺς πιεπάοίε ἱπόυθη εἶ. ὑμῶν) 28, 130, 131. ΑἸά, Αἰεχ. (δε. Νὶς. Ατδϑ. 1. 2. 3. δῖλν. Μοίᾳ. Οεοτς. 
ὃς, 110. μαχαϊρᾳ} ἐν μαχ. 32, 108, 118. Σ εἴγεκ.} οὖ ἐνε- Κυρίω} τω Κυρ. ΝΙΙ, τς, τό, 18, 29, 32) 44) 52) 54) ς6, ς0, 64) 74, 
κεν 16, ς7) 73» 77, 108, 131. δίοτι 44. εχρείπιξ οἱ γὰρ (Ης) δν. 84,85, ὃς, τοό, 130, 131, 134. ΑΙά. (Αι. Νῖς. ϑ8[αν. Μοίᾳ. ὁλο- 
Οἴτος. ἀπιςραφ.} ἐπερραῷ. 20. ὧπε.9. Κυρ.) Κυρ. απειϑ. κάρπωμα) η ργαπιϊπυπι ς6. Οοπιρί. ὁλοκαυτωμα ΙΝ ΝΊΙ, Χ, τς, 
ος. απιιϑησαντις Κυρ. τό, 29, (7, 73. κι. Νίς. ἀαπειϑ. τω Κυρ. τό, ,8, 28, 29, 32) 44, 52) τ6, ς7, 68, ς9,) 64) 73, 77» 32, 83, ὃς, 
414. τοΒ. καὶ οὐκ εὐχῇ ἀν, α 44. ἔραι} ἕςιν Τρ, ἐν «8, 128, 110, 121. (οπιρί. Αἰά, 1ρί. (αι. Νῖς. δῖαν. Μοίῃ. 

ὑμ.) μεϑ' ὑμὼν 29, 72. Αταδ. 3. δίαν. Μοί. ΟΘεοισ. ἔς ἴπ οἰιαγαξς. πΐποτε ΑἸεχ. ολοκαυτωμαῖα [Π| ΧΙ, το, ςς. 
ΧΙΕΙΝ. διαζιασαμ. ̓ διαζιξασαμ. τοῦ. ϑίαν. Οἶτογ. διαδησάμ. - Κυριω ΧΙ]. - τῆς κατοικησεὼως (80) 44. εἰ! δοίφεα ων ΑΥΔΌ. 

ΑΙἸά. ἀνίξ. ἱπὶ τὴν κορ.} ἐπὶ τὴν χορ. αινεξ. 44. κα τὴν ςο. Αἰεχ. 1. 2. Αππεηὶ Οοὐά. αἰϊφυΐ. Αἰτη. Ἑά. α Αγδῦ. 3. ϑυσ.] μ- 
γῆς δια .} τοῦ νομα. 22. Κνρίον). ΑἸ8.1.2. καὶ Μωυσ.) ενῥεία ΑταΌ. 1. 2. μεγαλῦναι εὐχ.} μεγαλὴν εὐχ. 83. ΑἸά, 
« ἴ9. ἐκυνϑ.) Ἔ οὐσε ἰ ΑΤΟΡ. 3. ἰκ] ἐκ μέσου ΙΝ, ΝΠ, δηρ παρπασι υοίκπι ϑίαν. ΟΥτοζ. ϑαυματωσαι ὁρκὸς (8) πιᾶτγο 
12, 16, 18, 28, 30, 32) 44) ς2, ξζ» 47) 8) ζ9, 72, 73ν 74. 76, 77)»  Ρείπηᾶ πιδι 130. πιαγηΐβεοαγε τοία οὐτὰ δπουΐο Αστηεπὶ Οοάά. 411- 

8, 84, ὃς, τού, 128, 110, 131, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. (δι. Νίς. Ααῦ. φῃυ!, Απῃ. Ἑά. ἢ 4-- 2] 4, Ρύηυπιὶ εἴ αυθ 115. ἱπυοδοεης 
1. 2. ϑἷαν. τπαριμᾷ.) Ἤ ὑδπς Αττα. τ. αἰϊΐᾳφυς. Ασπι. Ἐά. (κεῖ, Νίς. ἢ 25] εἰν. , τό. καϑ' ἱκόσ.Ἶ Α καϑ᾽ ΧΙ. 

ΧΙΝ. Καὶ κατέξζη] κατεξη δὲ ΝΠ, Χ, τς, τό, 19, 48, 29, 30,44,Ἡ καϑικούσιον Οοπιρὶ. ΑἸή. Εἰρῖ, ἐν ταῖς ἕορτ.} καϑ' ἑορτας 77. 
ςς, (6, ςγ, ς8, (9, 64, 73,» 74. 73» 77.985. τού, τοϑ, ι 18,130,131,134. καϑ' ἐορτὴν ἐν ταῖς ἐορτ. 16. ὑμῶν} ἡμῶν ((ς) ᾽ς. ποιῆσαι] 
Αἰεχ. [ρί. καὶ καϊέδη δὶ (ας) Ολι. Νίς. α καὶ Αππῃ. 1ἱ. αἰίφυς. πσοιησεται ὙΠ1, ποιῆσετε 29, (8, .ς9. α ΑἸά. ϑ8ϊδν. ὀσμὴν] ἐπ 
Ατη. ἕἘά, δ᾽ Αμαλ.)] αὟΊ], 20, 82, 120. Οουθρί. ΑΙά. ὁ Χαν. ὁ οαίογενι δίαν. τῷ Κυρ.) α τῷ ΠῚ ΝΊΙ, Χ, τό, 18, 48, 30, τό, γ53, 
ἐγκαϑ.} ἴῃ παπι. ῥΡίυΣα ἐχρετχῖς Οοογρ. ὁ ἐγκαϑῆμ.} οκϑημ. 190, 78) 77) ὃς» τοϑ, 118) 128, 129, 131. Οοπιρὶ, ΑΙεν. 1ζρί, Οαῖ, Νίκ." 



μι 

Α ΡΙ ΘΜ Ο "ἢ 

προσφέρων τὸ δῶρον αὖτ Κυρίῳ, ϑυσίαν σεμιδάλεως δέχατον τῷ σφι ὶ ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ 
Καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τέταρτον τοῦ ἵν ποιήσετε ἐπὶ τῆς ὁλοχαυτώσεως, 5. ἐν τετάρτῳ τϑ ἰν. 

ἢ ἐπὶ τὴς ϑυσίας' τῷ ἀμνῷ τῷ ἐνὶ «ποιήσεις τοσᾶτο, κάρπωμα, ὀσμὴν εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 

ΚΕΦ. Χν, 
“ποιῆσαι ὀσμὴν εὐωδίας τῷ Κυρίῳ, εἰ μὲν ὁπὸ τῶν βοῶν ἢ πὸ τὼν προβάτων". Καὶ προσοίσει ὃ 4. 

Καὶ 

τῷ κριῷ ὅταν ποιῆτε αὐτὸν εἰς ὁλοχαύτωμα ἢ εἰς ΠΡ ΒΝ πσοιήσεις ϑυσίαν ὀὐμιβζλεως δύο δέ- 
᾿ ». . ξ΄ ᾿ 2 9 ξζ΄ " ΓΔ φο ἅν’ .ν ΨῬ 9 . Ν ’ ρο Άφ4ὲ ξζἶ 

χατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τὸ τρίτον τῷ ἰν. Καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τρίτον τοῦ ἵν ππροσοί- 

σετε εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 
αν Ν "Ὁ » ιν “Ὁ φ 9. ε ΄ “᾽ 9 7 
Εαν δὲ Ὅδοιητε ἀ70 τῶν βοῶν εἰς ολοχαυτωσὶν ἢ εἰς συσίαν μξε- 

ρ᾿ 3 Ν ὃἌΞ ..5. ’᾽΄. ᾽’᾽ ς ᾽’ ὃν ἰοὲ ΄ ΄ ΄ ,΄ 

γαλυγᾶϊ εὐχήν, ἢ εἰς σωτήριον Κυρίῳ, Και προσοισεί ἐπὶ τ μοσχου νυσίαν σεμιδάλεως τρία 
» 9 4 Φ 3 4 ζ, ρου ἃ» “ς “"" 4 ΝΑ Ν Φὦ | φῬΦ 4 ΄ 

δέκατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἥμισυ τῷ ἵν, Καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ ἥμισυ τᾶ ἣν, χάρ- 

σωμα ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 

εἰ μὲν] ἐᾶν μὲν ΧΙ. ἡ 44, τοῦ. τι. τ. αὶ Αππεπὶ Οοάά. τεϊ αι]. 

Ατη. Ἐὰ. εχρήπης ἢ μὲν Οεογῷ. ἢ ἀπὸ] ἢ ἡ ἀπο (ἄς) τό, 
131. εἰ Λ' αὐ Αττηεηὶ (οαά. αἰϊφυϊ. Ατη). Εά. 

.- ΙΝ. Καὶ] λα ἴξ: ΑΥΔΌ. 1. 2. προσοίσει Θροόσοισεις (9. αἷ- 

ναι 5ῖ.ν. ὁ], ς9. τὸ δῶρον] τὰ δωρα γ1. αὐτὰ} αὶ 44. 
Κυρίῳ] τω Κυρ. )ς. τω Κυρ. αὐτὰ ξ4. ϑυσίαν] εἰς ϑυσ. 10, τοβ, 
118. Μαείαέ Μπουϊβείμπε ΑΥτδο. τ. 2. ἢὶς αἰϊιηφυυηῖ το. ΑἸεχ. 

δίκατ.} τὸ δεκατ. ι29. Οοιηρ. ὀ τῷ οἰφὶ ἄναπ.} “Ὁ τοῦ οἶφι ἀνὰ: 
“. (ΠΕ) ΙΝ. τὰ οἰφι ταπῖυτῃ οὐτῇ σρ ποῖδι Αἰοχ οἰφι] υφι τό, ς4, 
)ς. ὅὕφη 9. ὄφι 121. εχρήπις ἐφὶ δίαν. -Ἐ σιεηίμς ἀποὶβ ἰῃ- 
εἰυΐυπι δ[αν. Μοίᾳ. ἀναπεποιημ.} αναπεποιημενη (ἢς) τοῦ. 
αναπιποιήμεένην ((“) )7ς. τοεφυραμένης ΨΙ], Χ, τς» 16, 19, 28, 30, 

52) 6, ς7, ς8, 49. 64, 73ν 77. 83») 80, 118, 130) 131. Αἰά. ΑἸεχ, 
τρί, (αι. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. ΑἌσγη) σ. αἱφιε Αἰτη. ΕἘά. αναπε- 
φυραμενὴς τοῦ, 128. τυιφυραμενὴν 20, ςςν 82. αἀναπεφυραμενην 

ΧΙ, 18. ἐν] α δῖαν. Μοίᾳ. Ασπτη. :, αἰϊΐχις. Ασα. Ἑά. ἐν 
ἐλ. ἐν τετ. τὰ ἵν] ἐν τετ. τσὺ ἐν ἐλ. Χ, τό, 48, 30, ς2, 57, 59, 73» 77» 
ὃς, τοϑ, 118, 130) 131. ΑΙοχ. Γὰρ΄. ὥς, πῇ ᾳυοὰ εἰν, ΓΝ, ΝἼΙ, 

ΧΙ, τς, ς8, όᾳ, 82. (δῖ. Νίς. ὥς, ἰῇ αιιοά ἐν ἐν ελ. 19, 29. εν τω 

τετ. του ιν τλ. ςς. ἔς, πΙ] φυοά ἐν ἐλ. 8332. Αἰά. ὥς, οἷζ αυσὰ εἰν 

ἐν ἐλ. 18. ἐν τετ.] ἐν τω τετ. 44γ 74» 84) τού, 134. ἐν τεταρτὴ 
4. φιαγίι, βατίΣ Οὐγὰ ἀπτῖου]ς δῖαν. Μοίῃ. χετ. τὰ ἱν---τέτ. 

τὸῷ ἵν ἴῃ Το. ς] αὶ δἰίδτυϊγ, εἴ αιδὲ ἐΐ5 ἱπιοηασεης )ς. Αγαῦ. 2. 
ἵν] εἰν 11, 719) 7ς. [Ιποετλ ἰῃ (ας. Νὶς. -ἔ- πισηίαγα Ὁμοὶς ἰηςίυῖ, 
δίαν. Μοίᾳ. 

Νν. Καὶ] Λα ϑ8ϊἴαν. Οἴἶοσ. εἰς} ἐπι τό. 

ό4, 825. 110. (ας. Νὶς. πίη Οὐρί. τοοιήσετε] ποιησεται Χ, τό, 

10» 74.121. ρ΄. Μαεῖσεὶς δ8ῖαν. Οὔτοςρ οἱ ,μοωσες ἐμά ΔΑΥΔΌ. 3. 

ἐπὶ τῆς ὁλοκ.} ἐπι τῆς ολοκαρπώσεως 18, 83. ΑἸά. ἐπι τῆς ϑυσίιας 

44, 75. Ἀπηρηὶ Οοαά. αἰΐφυ!. Αττῃ. ἘΔ. , ἐπὶ 44. ἢ ἐπὶ] κἢ 
δῷ, )ς. Οεοζ. ϑυσίας] ολοκαυτωσεως ξ4) 7ς. Ατγγεδὶ Οοὐά, 
Αἰἰαι!. Αττη. Ἐά. τῷ ἄἀμν.---εὐωδ.} . ἤσες εἴ αιαε ἰὶς ἱπξοεγασοης 
ζ2. τῷ ἄμν.---τοσθτο) “ὦ εἰ γδείες ἦος ἀρπὸ μηὶ ΑτιλΌ. 1. ὦ. 

τῷ ἄμν. τῷ ἐν!} α Αταδ. 3. τῷ ἑνὶ] τω ἔργα ᾿ἰπεαπὶ δἀάϊιπι Ψ1Ι. 
“ποιήσεις οὔτ (44.} α Οὐτηρὶ. “γ οππηΐθε ῥγωαλτῖς ΑἸςεχ. 
ἥσεις) τοιησει Χ, τς, τό, 8ς, 130. ΙΔρῇ. ἐαείϊαιὶς ΑτδΌ. 3. δίαν. 
Οἴτος. τοσδτο} τοσατὼ τό, 1211. τοσετον 18, ξο, 64, )ς» τϑύ, 
124. ΑΙά, Οδι. Νὶς. γι. ΑἹ. ἃ ρατίε ὑγτηδ, ς7γ9. οὐτὼως 10, τοϑ, 

118. τοῦτο ΧΙ. Μίμεϊ ΑΥΔΌ. 3: ἊΨ 
(ἃς) ΓΨ. α ςῷ. Οορ. καρσ. ὁσμ.} “Ῥ Ῥγαίζμεῖς (ἔς, τερεῖϊιο 
ἤρῃο δὰ ἱπρτεῖαη πονα Πἰποα, ὑπ ὶ χε ἄηπςε ἀυδῖο, 2 ἤπεπι. σοτη- 
ΤΏ) ΙΝ. κάρπωμοαι) το καρπ. ς8. ῥοίοεαμ βασι ΑταῸ. 3. ὀσμ.] 

ἐἰς οσμ.ο τό, 44.» 9, 74. 76, δ 134. Ατπιδιὶ οάά. αἰϊᾳιϊ. Αγγ. Βα, 
τῷ Κυρ.] α τῷ 30, ςς», 1ο8, 130, οσμῆ ζ4- εἰ οὐδδγονε ΑΥΔῸ. 3. 

καὶ τῷ χρ. ὅτ.) Ῥτϑυ Ν]. Τοζμπὶ σοπιηλ8} α 130. 
Ιν. τῷ κριῷ} τὸν χριον 82, 
4088 5 ἰηϊετδοδηῖ οὐπὶ “νι ποτ ΑἸΪεχ. ποιῆτε} “μ εἰ Πἷσς ῥῖβε- 

τς ΓΝ. τοιειτε ζ9.) τοό. τοριῆσητε 20) 32, 64, 83. ΑἰΙά, ,αεία: 

Ασηξηὶ Οοαά, αἰϊαυ!. Απη. Ἑά. 
εἰς ὁλ. ἢ εἰς ϑυσίαν)] “Ῥ εἰ πἷξΞ ῥγαπύαίς ἡ. εἰς 15] ἡ εἰς 1]. 
ὁλοκαύτ.} ολοκαρπωμα τῷ, 83, 129. Οοπιρὶ. Αἰά. εἰς 45) 
α Ἀχαῦ. 4. τοοιήσ. ἢυσ.) αΑ 111. 1Δρῖ, Βιαθεῖ ἴῃ οδαγαξς. ωὐΐηοτε 

Αἰεχ. ἡ τὼ χριὼ [Ὁ ὦ ῥγωπλς ΣΝ, χε σμὲ γί Ῥταυλϊτιηῖ, 
ἰεὰ ἄμε ὥσμο βηαὶ!, ΑΥΔὉ. 1. 2. ποιήσεις} ποιήσετε 44 745). 76, 
84, τοό, 134. Μαεϊαιὶ; ϑίαν. Οἶτος. ΑΡ. 3. ϑυσίαν 45]. 44. 
δύο δέκ.} οἱρίπεὶ ραγίο: (ἃς) ϑ81αν. Οἰἶΐγοζ. ἀναπεποιημ.} αναπε- 

ποιημενο ΧΙ, 44, (4, 74) 75» τού, 134. τῆιφυραμενὴς Χ, ςό, 83, 
1λ1. δεν, Μοίᾳ. Αὐη. ;. αἰϊῖῆφις,. Ατη, Ἐκ, αναπεφυνραμεένης 1Υ, 

] 

᾿ἄἀφοίηται ΧΙ. 

ἦν} εἰν ας, 18, 

70ι- 

κ σσοιῆσεις τῶτο με 

᾿ς ὅταν-- ϑυφίαν 19] ας εἰ ἰλ. 

αὐτὸν] ἀντω )ς. αὐτὸ ζ0.. 

Φ“ Ζ φῶ ἣ “3,͵͵,3ΕενΝ ΝΥ σῷ κ“ “εν ἋἋ φϑ 
Οὕτω ποιήσεις τῷ. μόσχῳ τῷ εν!, ἢ τῷ χριῳ τῷ ἐγ ἢ τῷ 

ΝΠ, 1) τό, 10, 28) 29, 30, 33) ζ2, ςς, 57, 58, 105 ὅ 4, 77, 82, 8ς, 
118, 128. ΑἸά,. Αἴοχ. λ1ρύ, (κατ. Νίο. Απηδηὶ (ὐοάά. ἀιυιοάες!πι, 

ἀναπεφυραμενα 18. ἐν ἐλ.] α ἐν ϑίαν. Μοίᾳ. Ατπι. 1. αἰϊίφυδ. 
Απῃ. Ἑά. τὸ τρίτ.] τῶ τριτὼ τι8. Μμεππά, ραγς (ἢς) Αἰπῃεηὶ 

(οάά. ἀυοάεςοϊπ,. τῷ ἱντ-ττῷ ἵν ἴῃ Το. 7] κα δἰζεσα οἵ αυς ἰΐο 
Ἰηϊεδοεης ΧΙ, τό, 18. ἣν} εἰν τς) 18, 64, γ5, 82. Ολῖ. ΝΙς. 
Ἔ πον ἀποὶθ που, δῖαν. Μοίᾳ. 

ΝΙ. Καὶ] μά 5ῖαν. Οἤιορ. τὸ τρίτ.} 2αγίδ φμαγίαπ 

ΑΥλῦ. 3. ρανίεπι (εεμπαίανε Αὐτηθηὶ (οαά, ἐγεάες!ηγ. 

64, 8:2. (τι. Νι᾿ς-. προσοίσετε) τροσοισεται ᾽ς. «ἤενατὶς δῖαν, 

Οἴἶτος. -Ἐ ὠμά Αταῦ. 3. εἰς ὀσμὴν] κα εἰς ΧΙ, ξ4, ςς- Κυ- 

οΐῳ] τω Κυρ. 4.4, (4, 74) 75. Κυρίῳ--- Κυρίῳ ἴῃ οοαι, 8} α μοῖϊ- 
τοπι. εἴ 46 ἢϊ5 Ἰητοεγ] ας ἐπὶ 110. 

ΝΠ. δὲ] α δοῦν. Αἰτῃ. σ. ὦ. ἀπὸ τῶν β.] ἀπο των β. π΄. 

11, ΧΙ, 44,34» 71) 74) 7») 76, 84) τού, 129, 134. (οἴῃρί. ποιῆτε) 
οιείιτε το. ποιήσεται 7ςζ. οιήσετε Χ, 44. ζ4,) 74, 

1Ιοό. ποιησῆτε 325) 64, γύό, 83. Αἰά, 1ἱρῆ, ὥς εχ οοσῖ. 114. 

βοῶν] -Ἑ ποιήσετε, [εὰ υποὶς ἱπολυῖ, Αἰεχ. ουίΐδες ζορι. ὁλο- 
καντωσ.] ολοκαυτωμα 11, ΙΝ, ΧΙῪΘ 44, 54, 71» 74. 755 76) 845) τού, 

129, 134. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. εἰς ϑυσ. μεγαλῦν.) 4.  δϑυσίαν) 
τοί ΔΙΑΌ. 1. μεγαλ. εὐχ.}] «κὲ αὐ πιαγπ βοαιίομεμι νοι δῖαν. 

Οἴἶτοσ. »παρηΐβεατε υοία οὐτὰ αὐτίςσυϊο ΑἸπῃ. 1. εὐχ. Ἂ εἰς] 

νΑτῦ. 3. ἢ 01} α 29, 44) 54. 54» 56) ς9, 71, 74) 75» 76, 84» 
τοῦ, 129, 134. ΟΠΊΡΙ. Αγπιαιὶ Οοάά. αἴἶᾳφυ!. Αττη. ΕἘά, εἰς υἱς.} 
α 16, 29, 73ν 77ν 131: σωτήρ.) “υσιᾶν σωτηριον ΧΙ. - υοδγζπ 
Ατπι. τ᾿. Κυρίῳ] τῶ Κυρ. ΧΙ. ΑΙά, Κυρίου 44, 134. 

ΙΧ. Καὶ] α Ὅορι. Απποήϊ Οοάᾳ, αἰϊαιῖ. Ατπι. Ἐά, προφοί- 
σει} ποιήσεις ΧΙ, 29, 44) 749 76, 84, το, 134, προσοίσετε 15) 64», 

82. ΑἸά,. αὔεγαμς δἷδν. Οἴἶτορ. ἐπὶ τῷ μ.} ἐχρείπις μετὼ τῷ μ. 

δῖαν. Οἰο,. εχρηπιυηξ κατὰ τὸν μόσχον ϑίαν. Μοΐ. Ἀπηεηὶ 
Οοάά. αἴᾳι!. ΑΙ. Εά. ϑυσ.] εἰς ϑυσ. Οὐπρ!. τρία δέκ.} 
ἐγίρέπια ρανίες δῖαν. Οἴτοσ. ὄνωπεκ.) αναπεποιημενα, 4.4) ξ4) 74, 
76, 84,» τού, 13.ω τοεφυρώμενης Χ, 18:1. ϑῖαν. Μοίᾳ. Αγπι. 1. 4}11- 

Ἁ 

ἐν} εἰν αξ, 

46. Απῃ. Εα4. ἀναπεφυραμένης ΙΝ, Ὗ7ἼΠΙ, τς, 18, 10.) 28, 29, 30, 

32) 58, 585 φύ,. ς7, ς8, 59, Ὅ4, 73, 77. ὃ2, 83, ὃς, τοϑ, εἰ, 128, 
130. ΑἸά. ΑἸεχ. 1ἰρῦ, σας. Νίο. αναπεπηράμενα ([ς) ΧΙ. ἐν 
ἐλ.} α ἐν διαν. Μοίᾳ. Ατη;. 1. αἰϊΐφυε. Αγπι. ΕἘά, ἥμισυ] ἡμίσει 
ΝΙΙ, τι8, εἰ εἰϊσιϊδίω Οοριῖ. τὸ ἰγτστα ἣν ἴῃ σοῦ, 10} καὶ ]- 

φριῖ ὙρΘΥ, Ὁ Σ " 
εἴ υῶ ὶἰ5 Ἰπιεζαοθης τό, τῷ, ἡ ς, 77, 131. τ. ᾿ν) τ. εἰν 

1ςγ)82. (ϑῖ, Νίο. κα (ορ. Ἔ πους ἀποῖβ ἱποίιιί, δίλν. Μοίᾳ. 

Ἐχ εἰποῦς ᾿ἰργατῖ, οὐ] οι τεῖγο ζεγε δῖαν δὰ τὰ ὃν 'π σοπΊ. 7, Ομλ- 
πἷὰ φυα ἱπάς {εαυμηῦις ταις δὰ ἤμδηι -᾿υ]δ οομμπηδεῖς Ὁ15 Του μὰ 

μαῦδος 18, 

Χ. Καὶ--τῷ ἵν] καὶ ποιήσεις ἐπὶ τοῦ μόσχον ϑνσιαν σεμιδάλεως. 
τού. οἶνον] οινον ὃς τσρο: οἱσει (ῆς) 1. -Ἐ πρόδοισει 13) 8. 

“Ἔ προσοίση (Δ κς ἴῃ οἰιαγαξξ. ταΐϊμογε ΑἸεχ. Η εἰ αἴεναι (Ὁ κ»ξ 

ἢπὸ ἄσῃο 80α] ΑΥΑΌ. 1. 5. ἐἘΖεἰς} ἐπὶ 71- τὸ ἥμ.} τῇ ημ. 134. 
ἢν} εἰν τς» 82. Ολῖ, Νῖς. εἶναι (ῆ6) 120. χίπ Οορι.  πιεηβις 
υμοὶς ἱποίυί, δ᾽λν. Μοίᾳᾷ. ὀσμὴν] οσμη ([ς) γ1.. εἰς οσμ. ΙΝ, 
82, τού. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ρεπιϑ, ς 70. δ8ϊδν. Απῃ. 1. δἰ ᾳαδ. Ασην. 
Ἑὴ. Κυρίῳ] τὼ Κνρ. τό, ς4) 73, 7ζ. 

ΧΙ. Οὕτω] οὐτως ΝῚΙ, Χ, τό, ς9, 130, 131. Οοπηρί. ΑἸεχ, 
Τἰρῖ, ἦος Αὐτὰ. 1. ταἰς Οεοίρ. ποιήσεις} ποιησει ΙΝ. εἰ ἔς 
ἰὴη ομασδές. πηηοσε ΑἸεχ, εἰ ἡ αοῖει Ατῶῦ. 1. 2. Μαείαε 8ῖαν. Ποῖα; 
“Μαειαιὶε δῖαν. Οἴἶτοζσ.Ό τῷ μοσχ.] ἐν τῶ μοσχ. 1. τῷ ἑνὶ τ΄ 
--τῷ ἑνὶ 25] α Ῥοϊεεπια εἰ 4υὲ ἰνἷ8 ἱῃιεήδοεης ΓΝ, Χ, το. Ἰώρί, 
ΑΙΔ0. 1. ὦ. τῷ ἑνὶ .---τῷ ἑνὶ 3.1 α Ῥοϊεεπιδ εἰ 4υὴ5 ἢ5 ἰηίοτἼας 
φοῖς Οὐσρὲ, Ατδθ. 3. ἢ τῷ ἄμν.} Μ τῷ ἀμν. 1ἡ. λἢ 49. 

᾿ 

6. 

) 

Ἂ- 



' ΑΡΙΙΘΜΟ 1. 
ΚΕΦ. Χν. 

3 φ0 “2᾿ες΄ςΤ» δῷ ΄ ἌΨ » οΦ 9. .Ὁ . "ἡ" ᾽ νοῶ ΣΧ ᾽ὔ Ψ 
12. ἄμνῳ τῷ ἐνὶ ἐχ τῶν προδάτων ἢ ἐχ τῶν αἰγῶν. Κατα τὸν ἀριϑ μὸν ὧν ἐὰν ποιήσητε, ὅτως ποι- 
13. 

14. 

Ις. 

16. 

17. 18. 

10. 

20. 

’ “εν Ν, Ν 3 Ν, » .ω. " ε 2, ΄ φΩ’ ρ» ΄ 

ἤσετε τῷ ἐνὶ, χατὰ τον ἀριϑ μον αὐτῶν. ας ο αὐτόχϑων “σοίησει ὅτως τοιχυτα προσενεγχᾶι ᾿ 4 “μι 
ζ Σ 

---. 

χαρπώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. ᾿Εὰν δὲ προσήλυτος ἐν ὑμῖν προσγένηταί, ἐν τῇ γῆ ὑμῶν! ὍΣ 

ἢ δεί ἂν γένηται! ἐν ὑμῖν ἐν ταῖς γεγεαῖς ὑμῶν, χαὶ πποιήσει χάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ, ὃν 
τρόπον ποιεῖτε ὑμεῖς) ὅτω ποιήσει) ἡ συναγωγὴ Κυρίῳ. Νόμος εἷς ἕςαι ὑμῖν χαὶ τοῖς προσ- 
ἡλύτοις τοῖς προσχειμένοις ἐν ὑμῖν, γόμος αἰώνιος εἰς τὰς γενεᾶς ὑμῶν" ὡς ὑμεῖς, χαὶ ὁ προσῆ- 

λυτος ἔςαι ἔναντι Κυρίους Νόμος εἷς ἔςαι χαὶ δικαίωμα ἕν ἕςαι ὑμῖν χαὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ 

προσκειμένῳ ἐν ὑμῖν. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πσρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, 
χαὶ ἐρεῖς πρρὸς αὐτὲς, ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐχεῖ, Καὶ 

ἔςαι ὅταν ἔσθητε ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ἄρτων τῆς γῆς, ἀφελεῖτε ἀφαίρεμα ἀφόρισμα Κυρίῳ, ἀπαρχὴν 
φυράματος ὑμῶν. ὕΑρτον ἀφοριεῖτε ἀφαίρεμα αὐτό" ὡς ἀφαίρεμα ἀπὸ ἄλω, ὅτως ἀφελεῖτε αὐ- 

Ἀπιν. τ᾿ ἱκ τῶν ττρ.} π τκ τῶν πρ. ς8. διαν. Οἴτοζ. κα ἱκ 44. 
α« Οπηπὶλ Απῃ. τ. προῦχτ.] Ἔ ἐκ τῶν αμνὼν ουὐπὶ Ἀ' ργαιηπῖῶο ΙΝ. 

Ἔ σκ ἀξ ξυόξε σὰπν αὶ μτιξηνῖο, (πὰ ἤπε ἤςπο διλὶ,, Ασγαῦ. 1. 2. 

ΧΙΙ. τὸν ἀριϑιι. 5) χ τὸν ιϑ,. 731. 1 ἠοσσωι δῖαν. Μοίᾳ. 

ἀν) ὦ ΧΙ. ον Χ, τς, 30, 32. 44, 5 Ὁ» τό, ς0, 64, 73» 74» 131. Αἴ. 
ΑἸεχ. Τὺρί, (αι. Νιο. ἡ Απρςηὶ ( σἠά, αἰΐφυ!. Αγ. Ἐ4. ἐαν] 

αν Χ, ςΒ, ς9, 75. (οπιρί. ὴ0΄ , ΔΙεχ. ποιΐσητι) ποιησιτι 

Χ͵ΊΙ 44. .9.- ποιησεται )ς. ποιεῖε ς8. ποιγτε 1]. ἅτ. ποιγσ.} 

α Ἰδεγϑ, δ ζ οὕτως) οὐτω τού, 134. (τ. ΝΊς. ποιΐσιτα) 
ποινσντε τίς 131. δίων, ΟΠζος. ἀριϑμ.} Ἔ κπενιφαοπφις ΔΛΙΤΏΕΠΙ 

(οὐ. αἰἴφυ!. Απη. Εώ. αὐτῶν) αὐτὸν ζ9ς. α Αιωὺ. 1. 2. 

ΧΙΠΠ. Πὰας]) δ οπηνί Ασγαδ. 1. 4. ϑ8ίαν. Οἴου. ᾿ αὐτόν 9.] 

αὖ 44. 74. τοῦ. ἐγχύριος τοᾶγχο Χ, 8 ς, εἴ ρείπια τπδη 130. ὁ ἐγ- 

αι ιειος πιᾶγρο 1 μή. τοιήσ.] "αεἰαι! δ5ἷαν. οὕτως} οὐτω )ς. 

(λι. ΝΊοΩ. οὕτως τοιαῦτα) τοῦυτο. τοιαυτα 18. εἰὶηθιίοπεπι ἰς- 

νεπὶ ἰηϊστροπυπῖ (οπιρί. Εἰς ὼς τοιαῦτα (ορῖ. κροσινίγκαι) 
προσινιγχειν 449 ζ4. 74. 7}ν 70, 849 τού, 134. τ ροσινέγκας Ογτ. 

ΑἹ. ἵν ραγῖς μηϊπιᾶ, 5790. εἰς ὁσμ. εὐωδ.)}) , ορι. Αταρ. 2. Κυ- 
ε':.}] Κύριον το. ": 

ΧΙΝ, δὶ} ,Α διδν. Οἴτοχ. προσήλυτ,) ὁ 44. ἐν ὑμ. 

τρίσγ. ἐν τῇ γὴ υμ.} ἐν τὴ γ. υμ. ἐν υὑμ. προσγ. τοῦ. ἐν τῇ γ8 
ὑμ.} α 1320. ὅν ργσηνπυηι ΙΝ. ΑἸεχ. “- μεσπιπῖιης Αταῦ. 1. 2. 
" τῇ 8, “κ᾽ ἱπ “ατ τοῦι ώνε Ασα. 3. ἢ ὃς ἂν γί. α 1310. 

α ὃς δίων. Οἴἶτοξ. α ἢ Οδογς. Ατπι. τ. αἰϊφις. Αττῃ. ΕΔ. συν ἀαῤὶ- 
ἴακ' ΔΙΑΌ. 3. ἂν) ταν 44) ζ9, 74» 1ού, 129, 1.34. γίνται) 

πεοσγῆνγγται 710. 747 8. γ6ν 84) τού, 134. Ὑ Ρῥεαιη απο ν,. ΑἸεχ. 

ἐν ὑμὴν 49] ΧΙ. ἐν ταῖς γίν. ὑμ.] -- ργιοιπίπυπὶ Ασγαδ. 1. 2. 

χαὶ ποιήσιτ- οὕτω ποιήσ,) α ῥείογα εἴ |υα ἢἰ5 ἰηϊοτίδσεης Αγῦ. 3. 
χα] α Ἄπυεηῖ (οδὰ, αἱϊφυὶ. Αὐτὰ. Ἐά. ποιήσει 1.3] ποιγση Χ, 118, 

ιγ31. ΔΙᾷ, ΑἸεχ. 1{ἱρύ,, δῖαν, Οἴσοσ. -ποισσεν Κ 1]. ὁσμην) εἰς 

ἐσμ. 44. 74, 76, 84... τού, 134. δίλν. Δπῃ. τ. αἰφυς. Ατπη. Ἐκ]. 

Κρ. οὖς Κυρ. 25] 4 αἰτετιπτ. εἴ φιας ἐν ἰητοτ]αςοπῖ 71. Κυρίῳ 15) 
α 18. τῷ Κιρ. γ:. Κυρίου ΧΙ, το», 129. ποιεῖτι) ποιῆτε Χ, τό, 
τ σ3ι. ᾿ρῶ Ἄπη. τ. αἰθᾳφυς. Ατν. ΕΜ. «ποιεῖται ({Πς)} ἹΡ. 

ἐμ} ὑμῖν (Π0) ι΄6. μι ρησηανυπε ΓΝ, ΑἸεχ. “ὦ ρεσπητυπὶ 
ΑἸΔθ. τ᾿ 2. οἴτω) ουτως ΜΠ], Χ, τό, ς9, 130, 131. Οὐοιηρί. 
Λἰον. 1 ποιήσει 25] ποιπση 20. 5ἷδν. δΊοίᾳ. ρίεης ἀπδηριῖ 

ες ΑἸςεν. ἡ σ.»αγ.} χαι ὁ πρόσηλντος καὶ ῃγαπηυηὶ Χ,, 44.) 54) 

74ν 75, 84, τού, 13... 1{μί. Ἀπνν. 1. αἰαυς. Αττι. Εα. ὁ ψροση- 

λιυτος τ᾿ϑηῖυπλ μγαιθιος )ς. δρ Σ δῖαν. Οἴἶζος. Κυρίῳ 29] 

Νύυριου τον 75... Ὑ μισππυης 1. ΑἸεχ. “ὦ ργαπιπυπῖ Αταῦ. 

ϊ. . 
ΧΟ, Νῴωος τ-πγιν. ὑμῶν] , δῶς εἰ ὺυσ ἰἷς ἱπιοζδοεηϊ 10, 

τις ὃ, ττϑ. ἴςαι ὑμῖν} -μῖν ἀξὶ (Πς) 75. εἐρὶν υμ. 71. ἐρᾶν ὑμῶν 

ἕχι καἴραε αν, Δ Χ, ἐξ 18, 55, 30, 44) 54, 48, 59, 64) 74» 76, 

Ἔν ἕν δ τοῦ, 128,.134. ΑἸά, 1ὐρί, δῖαν. Οὐἶγορ. κα ἕραι ἴῃ τεχῖυ, 

ἰοἀ Προς πᾶτρο ὃς, εἴ ῥγίπια πιὰπὰ 130. ἔςαι πδρεῖ υπεὶς ἰηο  , 

ΑἸεχ. ὧδε το δἷαν, δοίη. ἐκ βε εν Ἀπτεηὶ (οάά. αἰϊφυϊ, Αγπι. 
Εὰ. χαὶ τοῖς] α χαὶ (“οΐς. τοῖς προσκειμ.) καὶ τοῖς προσκ. 

42.734. 10,132. Οὐδ ο τοῖς 64. τοις προχειμ. ιτ8, 7», 130. 

φει σὰ ανεόμηι Ἄττιν, α. αἰΐφυε. Απη. Εά. ἐν ὑμῖν} τ ρισυν- 
τὴρο ΤΔ΄, ΑἸεχ,, κὦ ῥγατπταης Αταῦ. τ. 2. κα ἐν 84. νόμος αἱ- 

ὠνιος) νόμιμον αἰωνισν ΧΙ, 4.4). 74) η6, 84, τού, 134. τὰς γεν. 

α τὰς 129. (Ὁπι|}}. ὑμεῖς] κ' τον Ἀπηεηὶ Οοάά, αἰϊφυϊ. Απη. Εά. 
χαὶ ὁ Ὡροσήλ.)} α ὁ 16, 73. με ργαπιηῖς, (δὰ υηςὶς ἱποϊαῦ, ϑίλν. 
Διοίᾳ. ἕγαι 23] εο δῖαν. ἔςαι α΄ --ἰζραι τ᾿ ἴῃ οοι. 16) 

λα ἈΠεσιῖσ. εἴ αυ 115 ἰπϊοηαςεηῖ Χ, 110. {ἱρῖ, ἔναντι] ἐναντίον 

ΑΙ, τό, 30.) 44.) 5 5. “7, τ9. 74. 77. 84. 89. τοῦ, 131. 134. ενωπίιον 
19, 108, 118. Κυρίου) Κυρέν (ἔς) (σηνρὶ. 

ΧΑ. Νόμ. ἐς ἐ.] ριαδηντς καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς προχβ!- 

μένοις (Π6) ἐν ὑμῖν, νομος αἰωνιοὸς εἰς τὰς γενεὰς ὑμὼν (ῃς) γς. Ἐεῖγο 
. .. , ψ Φ 

[κτευατυγ οευϊυ» 1ἸὈγασὶὶ δά νόμος εἰς ἔςαι ἴῃ σοπι. 1 5.) της ηοπηυ! α 
υἱς ἐςηρῇῖ, εἰς} κα 134. ἔγαι 1} «ΙΝ, ςβ8, ς, τοῦ... ὑπεὶς 

ἱπεϊι τ ΑΙοχ. το δῖαν. εἰ ἄκσε εὐ ΑἌττλσπὶ (οὐ, δἰιφι!. Απῃ. Ἐά. 

ἕν} αϑο οὐ νἰφείας, ΠῚ. μαθές ἴῃ εἰδγαῶδ. οὐ νἱάείυγ, πποτε ΑἸεχ. 
ἔγχι 2} οο διυν. ε- σε σὰ Ἀπηεηὶ (ρα. αἰϊφυϊ. Αττῃ. Ἑὰ. 

ὑμῖν τ᾿ τούὐμιν 23] ροϊεεπια εἴ φυδὸ ϊ5 ἱπιογίασεης τό, 57. κα Ἄεδάεπι 
ἴῃ ἴοχίυ, τὰ πιᾶσρο πδδεῖ εχ (σουπάλ τᾶπυ, 131. τῷ προσκ. ἐν ὑμ.] 

αὖν ΧΙ, 8.20 κα οπιηΐδ ταῦ. 3. τ᾿ προχειμ. ἐν τμ. (ἔς) 130. φαὶ 
σάϊαίεα ἐγ Οτοῦρ. Ἀπη. 1. αἰὔφυς. Απη. Ἐπ, 

ΧΙΜΊ. Καὶ] , Ατπο ι.. πρ᾿ Μωυσ,) λοβ Οεοτς. Αγπι. τ. 
ἔκ Λίοίς Αττησεηὶ (οὐά. τεϊᾳυ!. ΑΥπι. Εἀὰ. λέγων) εἰ ἀξεεδαῦ 
Οεογσ. εἰ ἀϊε Ατπι. 1. αἰΐφυς. Αππὶ. Εα. 

ΧΥΠΙ. καὶ ἐρ.} λέγων τ6, ς2,) 57, 73. (αἵ. Νίς. Αγδδ. 3. 
πρὸς αὐτ.} . ΑἸ. 3. ἐν τῷ] καὶ ἕν τω ῆς. εἰσπορεύισϑ.] 

πορούισϑ. Ογτ. ΑἹ. , ραπε ρήηια, 298, [εὰ δ} 0] υὧὐ Κι. εἰς ἣν] 
α ἐἰς 18. ςς» 73: ὑμᾶς 15] α :ς. ἐγ} Ἀκ ργαπηπκυης ΓΝ, 
Αἰεχ. Απιδ. ᾿. 2. α 48. Απιῦγ Θεοῦ. εἰσαγω] εἰσαγαγω 7ς. 
εἰσαξω 12. 119. Οοπιρὶ. κε} α Απιῦτ. Αγαῦ. τ. 2. Ἅπῃ. -.Ἅ 
αἰΐᾳφυς. τ. Εά. ἐδδως Αυρ. 

ΧΙΧ. ἕραι) ε8ο ϑίαν. Οἴἶγος. ὅταν) ἐᾶν 128. ἐσϑητε 
ἐσϑιητε 44. ς(ῳῳ (8, 74, 76, 84, τού, 134. Ῥῃΐο 1, 184. ὥς Ογτ. ΑΙ. 
ἷν, 3ςς, (δὰ υἱὐ ναζ, αἰ. ἐσϑηται )ς. εἐσϑίιηται Γ]Ψ, εἰσελϑητε 
(ες) ς9ς. παπήμεατε εαρεν μὲς Απυῦτ. ὑμεῖς) ὦὡ ΡἢΪο 1. ες. Απιῦς, 

ἄρτων) χαρπὼν 120. ῬΠΣο 1. ς. καρπωμάτων τς. γῆς] Ἐ ἡ ἔἔαε 

Απιρτ. ἘΞ ἀκα. ϑίδλν. Οἷἴσορ. - ἰἴάεπι, (οὐ υπςὶα ἱποϊυ. δῖαν, 

Μοᾷ. ἀφιελ.-- ὑμῶν) “δ ρυϊνεμὶδε παρ νοῦν βάπενι ἔζτος αδέρὶι 

δγΓ. ἀφελεῖτε) αφέλειται ς. ἀφέλετε 82. ἀφέλητε 18. δῖαν. 

Οἴτγορ. αἀφαιίρειτε ῥεῖπο, ἐπὶ ἀφαιλειτε αὐης, Υ]]. ἀφαιρεῖτε 

(οπαρ]. εἰ ὡς Ογγ. ΑΙ. 1, ραπς μηπιᾶ, 208, (δὰ 4}0] υἱ Ναῖ. ογενεις 

Αηλῦτ. δωπς μιχιεναίς Αταὺ. 3. ἀφιλ. ἀφαι.} ἄφαιρ. ἄφελ. 

Ῥμῆο Ἰ. ς. ἀφαίρεμα} α Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. (δὰ μαῦθεῖ δἱ!δῖ. αν υς νἱ- 
ἀςίυτ, Αγῦ. 3. οὀδαλίοιεα Απιθε. ἄφαιρ. ἀφόρ.) αφορ. αφαιρ. 
τὰ; ἀφόρισμα Κιρ.) τὼ Κυρ. αφορ ]ν. ἀφόρισμα) “γ ρτα- 
ππαπε ΓΝ. Αἰεχ. α δίαν. Οἴτος. αφορισμὼ (ς) 44. Λξτεραίανι 

Απιῦτ. ἐπ βετερ αἰφει Ατπη. 1. αἰθαυς. Αππὶ. Εά. Κυρίῳ) τω 

Κυρ ΙΝ, ΝΠ, Χ, τό, 18, 28, 30, ς7, ς8, ς9, 64, 73» 77» 85. 108, 

128, 130, 111. (ουρὶ. Αἰά. Αἰεχ. ἰ0Υ. ντγ. ΑἹ. 1, ραπε ἐδουπάδ, 
40, (δὰ Δἰ!υἱ υἱ ναι. Κύυριου )ς. ἀπαρχὴν] αἀπαρχὼν 1. ὥς 
Ῥτίπηο, δὰ πυης ἀπαρχην 1]. ἀπαρχὴν 'π σμαγδξξ. πήποτε ΑἸςχ. 
“»- οδἰλιίίοπεπι (ἢς, ἄμε ἤχπο ἢπ8}}) Αταῦ. 1. 2. ἄπαρχ. φυρ.} 
«ἴε »εϊ σις ργονομεόα Αταῦ. 3. ὑμῶν) -Ἐ καὶ δώσετε Κυριω (4, 
)ς. α Ονοῖς. 

ΧΧ. Αρτον] ἀρτωῶν 19. καὶ ὄ 59.» 131. ἄφορ. ἀφαί,.} αφαιρ. 
ἀφορ. ΠΝ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18. 19, 28, 30, 329 54) 5, τύ, ς7, ς8, 

59, ψ, 71. 73» 75» 77. 82, ὃς, τοῦ, 118, 120, 1309) 131. ΑἸεχ. 
1 ρί, ΟΑς. Νὶς. ἀφαίρεμα ἄφελ. (περί. ἐεχυϊτιγ εὐπάεπι ογάϊηεπι 
γε. ΑἹ. ἱ, ρασῖς μγπια, 298. ἰ, ρατῖς Τδουπάα, 395. ἵν. 3ςς. ἄἀφορ. 
ἀφαίρ. αὐτό ὡς}, 44) 745 76, 84, τού, 134. κα ἄφορ. ἀφαίρ. αὐτό 
Ααιῦτ. ἀφοριεῖτε) ἀφελεῖτε (ΟΠ. ἀφαιρεῖτε Ογτ. ΑἹ. 1, 
ρμᾷπε Ἱξουπάρ, 30ς, ἰοὰ ἀφοριεῖτε ἰῃ ἀυοῦιι 1]. 410]. εχργπιϊς ἀφορί- 
σητε δῖαν. Οὗτος. ἀφαίρεμα 15} εἴ ργαπιϊται δῖλν. Οἷἶγοξ. αὐὖ- 
τό- ὡς ἀφαίρεμα ἀπὸ ἄλ:}] α ριπιο ψυλῖυογ νοῦσος ῥυίογοβ, (δὰ ωργᾶ- 
ἰςρῖ. “Εἰ αὐτο: ὡς αφαιριμα αλ. (ἔς, εἴξο αλ. Ὧπι ἱπ ἰἰπεα αυαπὶ 
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ΔΡΙΘΜΜΟ Τ, 

ΚΕΦ. ΧΥ 
τὸν, ᾿Απαρχὴν φυράματος ὑμῶν, χαὶ δώσετε Κυρίῳ ἀφαίρεμα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν. “Ὅταν δὲ 21. 25. 
διαμάρτητε, καὶ μὴ “ποιήσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ἃς ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, 

Καϑα συνέταξε Κύριος πτρὸς ὑμᾶς ἐν χειρὶ Μωυσῆ, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧ συνέταξε Κύριος πρὸς 

ὑμᾶς καὶ ἐπέχεινα εἰς τῶς γενεὰς ὑμῶν, Καὶ ἔςαι ἐὰν ἐξ ὀφθαλμῶν τῆς συναγωγῆς γενηϑὴ 
2 ΄ Ν ρ ε ΠΝ ὅ ω ς ἊΝ , ες ΄ 5. 5» Ν 
ἀχουσΐως, χαὶ πποιήσει πᾶσα ἡ συναγωγὴ μόσχον ἕνα ἐκ βοὼν ἀμῶμον εἰς ὁλοχαύτωμα εἰς ὀσμὴν 

ἢ ’΄ ἝΝ ἣν » “Ὁ ᾿ ΄ ν ’ ρ. 

εὐωδίας Κυρίῳ, χαὶ ϑυσίαν τούτου χαὶ σπονδὴν αὐτὰ χατὰ τὴν σύνταξιν, χαὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν 
ζ΄; ΄“ ε ΄ 

εγα περὶ ἁμαρτίας, 
ΝΣ ’ {ς ε Ἂς ν ΄ μὰν ε»" 3 Ν ΝΣ 3 

Καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς “σερὶ πτάσης συναγωγης υἱὼν ᾿Ισραῆλ, χαὶ ἀφε- 

ϑήσεται αὐτοῖς, ὅτι ἀχέσιόν ἐςι" χαὶ αὐτοὶ ἤνεγχαν τὸ δώρον αὐτῶν χάρπωμα Κυρίῳ περὶ τῆς 

ἁμαρτίας αὐτῶν ἔναντι Κυρίου, ππερὶ τῶν ἀχουσίων αὐτῶν. Καὶ ἀφεθήσεται χατὰ “πᾶσαν 
συναγωγὴν υἱῶν ᾿Ισραῆλ, χαὶ τῷ τροσηλύτῳ τῷ προσχειμένῳ «πρὸς ὑμᾶς, ὅτι παντὶ τῷ λαῷ 
ἀχέόσιον. Ἐάν τε ψυχὴ μία ἁμάρτη ἀχουσίως, προσάξει αἶγα μίαν ἐνιαυσίαν περὶ ἁμαρτίας. 

Καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς “περὶ τῆς ψυχῆς τῆς ἀκουσιασϑείσης, καὶ ἀμαρτάσης ἀχουσΐίως ἔγαντι 

ἴυρτΆ ᾿ἰπεᾶτ} ΙΝ. αὐτό] αὐτῷ ΝῚ]. αντω τς, το. αὐτό ουπὶ 
σι ῥγατο Αἰεχ , γ6. “Ὁ ΜΔ Αταθ. ᾿. 2. εἴης δῖαν. Οἰξγορ. 
ὡς] εἰς 131. μραγαῤίεὶς ἐκ αἰρνεἷπο μ Ατ. 1. αἰίαυς. Ασα. Εὰ. 

ἀφαίρεμα 2] Ἡ εἰς τας γενεας υμων τοό. οὐϊαιίοποαι Αταθσ. ἀπὸ] 

ὑπὸ ὃς. κα ἰῃ Πυργαίοτρτίοης ἰηζεηπεαγὶ ΕΝ. ποῖ ρους ΑἸεκ, 
ἀλωὶ ἄλωνος Ψ]], Χ, τς, 16, 18, 19) 28, 20, 30, 32»), 44, 52) 54) ς(» 

ζό, ς7, 59. 64, 73ν 74. 75» 765) 77» 82, 83, 84, ὃς, τού, τοϑ, ι18, 

128. 120, 130, 131) 134. (οιηρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. Πιρί, (αι. Νὶς. ἔς, 

ἐὯπὶ ἰδ ἰἰπεδ χυδηὶ {ρΓΔ ἰμλοὰπὶ (αἴ πλοάο πιοινιΐπηι5) ΙΝ. ἤς Ογυ. 
ΑΙ. ἱ, ρασῖε ρυγηδ, 208. ἱ, ρατῖε δουπάα, 30ς. 1εὰ εἴ 2}10᾽1 τ Ναῖ. 

οὕτως} εἰ βε Οεοτσ. Με εἰ Αττη. τ. αἰίφυς. Ασγμ. ἙἘά. ἀφελεῖτε] 
αφοριειτε ςς. ἀφαιρεῖιτε 44) Ὅ4) 74. 84) τού, 124. οἰφαιριεῖτε ((ο) 

Ογτ. ΑἹ. ἱν, Ρασίς ἐεουπάδ, 39ς. ἐεί ἀφαιρήσετε ἴ, Ρᾶτῖε ῥγίπια, 298. 
4116] ἰἀΔτηεη αἴ ΝΑ. αὐτὸν] αὐτω 128. ϑίαν. Οἷἶτορ. ἄἀντου ςς. 
αὐτο τό, 118, 129. (ογηρί. ῬΏΙΠΟ ἱ, 184. γτ. ΑἹ. 1, ραγῖθ ἱεουηάδ, 

395. 104 υἱ Ν'αϊ. 410]. αὐτὸν ἀρτὸν Χ, τό, 18, 28, 29, 44» ζ3,) ξ 5) 
ς79 58, 73» 74» 77. 845» 8ζ) 130, 131, 134. Αἰά. 101. (Αι. Νὶς. 

δῖαν. Οἰἶχορ. Οσεογρ.. -Ἐ ἄρτον υὑποὶς ἰηοϊυΐ, ΑΙεχ. τον ἄρτον 1, 
ό.. α7ς. γε. ΑΙ. ἵν Ρασῖθ ρηπλ, 298. Δπιδγ. (ορί. 

ΧΧΙ. ᾿Απ. φυρ. ὑμ.} α τού. ἀπαρχὴν] ἀπαρχῆς 44, 8, 
γ4, 84. ἀπ' ἀρχῆς (ᾶς) ΑἸεχ. ἀπαρχ. φυρ. ἐκ ργίψιο βιουεν 

Ἀγδῦ. 1. 2. φυράματος} φυραματων ἹΝ, ΧΙ. (οηιρὶ. Κυρίῳ 

ἄφαί,.] ἄφαιρ. Κυρ. Ογτ. Α1. ἱ, ρατίε {εοσιμιήα, 30 ς, (οἀ εοάεπν ογάϊης 

4ιο αΐ, 410]. Κυρ.} τω Κυρ. Ν1], τό, ς8, 599) 75. Οντ, ΑἹ. 1, 

Ραπῖς ῥτγίπιᾶ, 298, [εὰ 4118] υἱὖ Ας. ὑμῶν υἱς.1 Ἔ ἐγὼ Κυριος ὁ 

.Θεος ὑμῶν 129. διαθεῖ εδάξιῃ τηϑσο 6. 

ΧΧΙΙ. διαμάρτ.) ἀμάρτητε 19, το. διαμαοτηται )ς. (Οζ. 
“ΟὟ Νὶς. διαμαρτυρητε ((ς) 11]. διαμάρτητε ἱῃ οἰατγαέξς. πιϊηογε ΑἸοχ. 

ποιήσητε] ποιήσετε 134. ποιήσεται 752. Κυρ.---Κύρ. ἰπ ςοπι. 23] 
α ἈΪτεγιπσ. εἴ φυς 115 Ἰηϊετίδσεως 9. τρ. Μωυσ.} Μο δῖαν. Οεογρ. 
ἐμ ΜοΐΣ Ατπλ. 1. 4146. Αὐτι. ὦ. Μωυσῆν--Μωυσῇ ἴῃ ςομ). 
23] λ Ροϊγεισι. εἰ 4ι25 ἢΪ8 ἱπίθγίδοεης τού, 1 18. 

ΧΧΙ]Π]. Καϑα] καὶα κα παϑΐα: αἸΝ. Αταδ. τ. 2. ὥς ἴῃ οδαταῶ,, 
τοῖποσε, οὑπὶ ἔρπο εοάστῃ δὰ ξαπάεπν νοςεπ), Αἴεχ. 
ς8. ἧς (ἔς, {εὰ ης ἴῃ ἠιᾶγρίπε, εγᾶῖ τεϊεγεωάνπ δὰ συνέταξε Ιεουπ- 
ἄπ), εἴ ἢυς εταῖ ἐχ Ἄἐπογε ἱπάϊέζυπλ) 13:1. Κύριος] -Ὁ ο Θεὸς 
128. ΑΙά. δῖαν. σεοῦρ. “ο Θεὸς ὑυμὼν 18. α πῃ. 1. ΔΠἰαὰε. Ασπη. 
Ἑα. πρὸς ὑμ. 13] α 18, 75. Ασδρ. 3. ὑμῖν Ν]], Χ, ΧΙ, τς, τό, 

48, 30, ς2,) ςς, τύ, ςγ, ςβ, ζςο, 64, 77. 82, 8ς, 128, 130, 131. Αἴά, 
Δίεχ. 1ρέ. ὥλι. Νῖίς. σεοῦζσ.0 τῦρος ἡμας (ἢ) ΓΝ. -Ἐ καὶ ἐπε- 
χεινα (Βς) ς4. Αταῦ. 1.2. Μωυση] Μίωσεως ἡ. ἢ] ἡς ΙΝ, 
ΝΙΙ, Χ, τς, τό, 18, 32, 44) (45) 647) 73, 745 76, 77.» 82, 8... τού, 
18, 129, 130, 131) 134.. Δπησηϊ ( οὐά, 4[14ι], ΑΥπ). Εά. στρ. 

ὑμ. 2] Ὁ ργαιπίσυπε ΕΝ. ΑἸεχ. σῷ ριαπικυπτ Ατδῦ. 1. 2. τρόϊῃ 
Οεορ. Αὐπι. σ. αἰδίαυς. Αππῃ. Ἐά, ἐπέκεινα ,.., ὍΟορι. 

ΧΧΙΝ. Καὶ τ] α ϑίαν. Οἴτορ. ἔα!) αὶ Ἄσαῦ. 3. ἐαν] 

α ΧΙ. αἂν7ς. φμαμεὶρ δίαυ. Οὔτορς. ἐξ ὁφ).} εογαπι ϑεμδὶος δῖαν. 

Οὔἶτος. ἐκ ορετίῤες Ατλὸ. 2, α ἐξ (Πς) Απῃ. σ. αἰϊίφις. Απη. Ἐα., 

τῆς συν. γεν.) γεν. τῆς συν. ὟΤΙ. συναγ.} -Ἐ υμων ᾽ς. γε- 
γη5ὴ} γένηται 44, ζ4.) 74» 75» 84, τού, 134. (ὐοπιρὶ. -Ἐ ορων αὐἱὶ- 
φμφά (ορῖ. μεζεαι (βς) 85[.ν. Οὗγος. μὸ ὁορς Ατὰρ, 3. ἐἰρίεγαίεγ 

(Ως) Αστῃ. σ. δσῃς. Ασηι. Ἐά. καὶ σοιήσ.] καὶ ποιηση ὙΠ. 
ΑἸά, ΤΠ ρῆ, δ8ιδν. ,χ, καὶ Απῃ. 1:. αἰϊίφις. Αὐτὰ. Ἑά. πᾶσα ἡ 
δυν.} κα συν. πᾶσα (Δι. Νὶο. «πᾶσα Απη. τ. αἰϊΐφις. Αἰτη. Ἑά, 
ἕνα 1 α ΙΝ. Οορι. υησὶς ἱποιυάς ΑΙεχ. ἐκ βοῶν) -Ἑ περι 

σ΄ 

Χατῶ, ὥὔσντο ὡς 

εχ ἀργὸ Αττη. 1. δ ἴχυς. Ασπη. Ἐάν, δοσσ. ἄμω- 
“ Ρριφηλπειης Διναΐ. ας 2. 

αμαρτιᾶς 19. 
μον] “Ὁ ργαπιητῦς ΑἸεχ. 
(ας) Ν. 
Ἤ εἰ οὐ ΑΥΔῸ. 3. εἰς ὁσμ.} καὶ εἰς τ9. ΑΙ. 2. 

α καὶ γι. εἰ {επιϊαἰία ΑΥαΌ. 1. τότε] αὐτου ςς. 

δχ σοῖτ. 134. ἠμχία ἀος Ατιησαὶ Οοαά, ττγει ἐστ. αὐτῷ} τουτου 
44, ζ4) 74. 7. 76, 84, τού, 134. -ἢ εἰς ὁσμὴν ενωδιας ΧῚ. α ΑΥΔΡ. 2. 
Αγηλ. 1. αἰἴΐφυε. Ασπὶ. Εά. κατὸ τὴν συνταξ.] καὶ συνταξ. 44. 

“ αμνοβ: 

και τόονυτοῦυ 

23. 

24. 

2ξ. 

26. 

27. 

28. 

Ὁ 

3 : ΄ 4 

εἰς ὁλοχ.] εἰς ολοχαντωσιν 19. ἐνᾶὰ εἰς ολοχαύυτωα [Ψ΄ᾺῚ 5 ̓ π τ 

καὶ ϑυσ!ῖ 

κατὰ τ. σύναξιν (ἢς) ΑἸά, - αὐτου ΙΝ, Ν]], Χ, τς, τό, 18, 10, { 
ςχἨ.ς. .- - 

28, 30, 32, ς2, ζύ, ς7, ς8, 64, 73, 77. 82, 8ς, 1οϑ, ττϑ, 128, 129, 

130, 12τ. (ὐοπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ρ΄. Ολι. Νῖς. Ατὰ. 1. αἴδίψυς 
ραυςῖ. Αττη. ΕἘά, ἡμχία ἦος «“γεπιοη κα’ (ῆς) Ατιημθηὶ (ὐοάά. τγράδθοϊ τη. 

χίμαρον] Μεωκάμηι (0) Ατδρ. 3. ἐξ αἰγ.} εαργανμηι Ηἰετ. 
ἕνα 25] α Ουρι. 

ΧΧΝ. ἐξιλάσ.] ἐξιλασετε 134. ρνορέηϊεεῖς (ἢ) ῖαν.. Οῇτος. 
ἝἜ τσερι αντὸν το. -ἔ εδάεπι μίπιο, ἐξὰ ἤυσμς ἕιης ἀεἰεῖα, 11. “ν»ορὶ- 

21: δῖαν. Μοίᾳ. πασης} κα 71. συναγ.) τῆς συναγ. ς4) 71, 

747) 755. 84. τοῦ, 134. υἱῶν 1σρ.] τῶν᾿ υἱῶν Ισρ. 445) 54.) 745 7ζ» 
84, τού, 134. Ατπι. 1. αἰΐφυε. Ατππὰ, Ἐάν. α Αταῦ. 3. ἀφεϑήσ, 
αὐτ.} ρνορίἰαῤλμν εἰ οπιίπς Ηἱοτ. ἱσποίξαιμγ ἱὶς ϑῖδλν. Οἰἴξγοσ. 

καὶ αὐτοὶ φυγὴ [η4ᾳ.} α 19, τοβ, 118. αὐτοὶ] ἀϊὶ ϑῖαν. Μοίᾳ. 

ἤνεγκ.] οὔέενεπε Ἡ]εγ. τὸ δὼωρ.} τὰ δορὰ γἴ. οίαλίοπενι Ἡϊοτ. 

κάρπωμα] ἐπ (πεν βείι Ἡϊεῦ. Κυρ!»] κα 5... 

81:.} α δἰτειπησ, εἴ αι: 115 ἱπίευαοεης Ατσαῦ. 1. 2. 

κ τῆς ς8, ὃς. Οοπρρί. ἔναντι] ἐναντίον 16, ς 7, 73) 77. (41. Νῖς. 

Κυρίου] εν: Ἡϊεν. περὶ τῶν ἀκουσίων αὐτ.}] τὸ. τῶν εχουσιων 

ἄυτ. γζ. ΔΛ αὐτῶν 1329. χαι νταωυπιης 44. Ατγαδῦ.- 2. φμοη 2 ἐπε 

τοἰμπίαγίμν οἱ τοόδε Αταῦ. 1. 2. εχργίπης τῶν ἄκουσ. ἴῃ Πηρυϊατῖ 
πὰ τη. Οορί. 

ΧΧΝΙ. Καὶ 13]. ᾳ σοι. κατὰ πᾶσαν συνχγΎ.} πᾶσα ἡ 
συναγωγὴ 1{1,29,30. τὰση τὴ συναγωγὴ ς8,) ς9ς. παση συναγωγὴ 

ΙΙ, Χ, τς, τό, 18, 28, 32) ς2, ςς, τό, ςγ, 6... 73, 77) 82, 128,.130, 
131. (πρὶ. ΑἸά. ΤΠρέ, (ας. Νῖς. (ορε. δίαν. σδοῦν. Αγηλ. τ᾿ 4146. 

Ατπι. Εά, εἰ ἔς, {εὰ πάσῃ ἴπ ομγδέξ. πιίπογς, ΔΙεχ. υἱῶν] αὐτὶ συ] πὶ 
Ρτϑχηϊτταπς Ασηγ. σ. αἰΐαις Αἰτῃ. Ἐά. τῷ προσχειμ.} τῶ προσπο- 

ρενομενω 1Ψ, 1], Χ, τς, 18, 28, 29, 32,) 52, ς4, ς7) 58, (9, 64, 73, 
) 59 128, 110. ρῇ, δι. Νίς. ἔς, δά ρῥγαπιτῦς καὶ ὑποῖὶς ἱποὶυ- 
ἴμπι, Αἰεκ. πρὸς ὑμ.} τρὸς ἡμᾶς (ἢς) 

ΑΔ. ἐμ νοδὶς δῖαν. ΑἸ). 1. αἰϊΐχις. Ασηι, Ἐά. “παντὶ τῷ λ.] 

οὐμπὶς ρορμἐϊ ἰηϊεγροῆτο ἀπ οΐο (ορίῖ. ἀπκέσιον} -Ἐ ἐςι ΧΙ, 8. 
ἘΞ ρνο ρεζεαίο (ῃς) Ὅεογα. 

᾿Ὶ ο Ἁ 

περὶ 2 -περι 

τῆς ἀμαρτ.} 

φεὶ ΚΟΧΖΣΙ δΥ 1 (εογρ. 

ΧΧΝΠ. Ἔαν τε] εἐαν δὲ 11, ΙΝ, ΝΊΙ, ΧΙ, τς, τό, 28, 29, 32, 4 

545) 84) 50, 58, (9) 64, 71, 74» 75: 76, 82, τού, τοϑ, 118) 129, 130, 
111) 114. (πρὶ. ΑΙεχ. Τιὶρί. Αὐγ. διαν, Νίοίᾳ. εἰ. Αὶ Ασπι. 1. 

αἰϊαυς. πη. Ἐά. κι τε Ηΐεγ. 51αν. Οὗτορ.. μία] α Οορῖ. Οεογρ. 
ἀμ. ἄκονσ.} ακουσ. αμ. ςς. ϑιίᾶν. ἀκουσίως) ακουσιον ΙΝ. 
Ἔ ἕναντι Κυριον.4. προσάξει) αὔεναὶ δν. αἶγα μίαν] μίαν 

αὖγο; ΟομπΡΡΙ. μίαν] α ς8. Ηΐετ. “μ ργαπιας ΙΝ, “ὦ ργα- 
τοϊτπιης Αταῦ. τ. 2. ἐνμαυσ.] εἐνιανσιον 82, 129. α ΑΙΔΌ. 3. ἐγ. 

περὶ αμ.} περι αμ. ἐνιαυσ. ςς. -Ἐ ἱρπογαπιὶας εογάτε Ποιπίπο Ἡϊετ. 

ΧΧΥΝΠΠ. ἐξιλαάσ.} φγορίεἶεε δίαν. ᾿τῆς αχουσιασϑ. καὶ] 

α ΑΙ. 3. ἄκουσ. ἔν. Κυρ.] εν. Κυρ. ακ. 4,75. εκεσ. (Π0) εν. 
Κυρ. 6.. ἐξιλ. περὶ αὐτ.}7, Ατδδ. 3. ἐξιλάσασϑαι] ἐξιλα- 

ἐξιλασασϑὲ 18. εξιλασεσϑαι τοῦ. 
αὐτοῦ) εἐχρτγίπιαῃς αὐτῆς Αγδὰ. 

σετῶι το.) 76, τοϑ. (ΟμπΙΡΙ. 
! ργορ  ἰαίμηε οἤο δῖαν. (σεοζρ. 

γ 



ΑΡΙΙΘΜ Ο 1. 

ΚΕΦ.ΧΥ. 
29. Κυρίου, ἐξιλάσασϑαι περὶ αὐτοῦ. Τῷ ἐγχωρίῳ ἐν υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, χαὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσ- 
30. 

31. 

32. 

ὅ3: 

34: 

35" 

36. 

΄ » 3 ρ. ’ Ψ » 3 ἴω ΜΝ ΣΝ ΄ 3 ΄ 

χειμένῳ ἐν ἄντοῖς γόμος εἰς ἐςαί αὑτοις, ος εἂν “ποιησὴ ἀχουσίως. Καὶ ψυχὴ ἥτις πποιῆση ἐν 
χειρὶ ὑπερηφανίας ἀπὸ τῶν αὐτοχϑύνγων ἢ ἀπὸ τῶν προσηλύτων, τὸν Θεὸν οὗτος παροξυνεῖ, ἐξο-. 

λοϑρευϑήσεται ἡ Ψυχὴ ἐχείνη ἐκ τῷ λα αὐτῆς, “Οτι τὸ ῥημα Κυρίου ἐφαύλισε, χαὶ τὰς ἐντο-- 

λᾶς αὐτῷ διεσχέδασεν' ἐχτρίψει ἐχτριδήσεται ἡ Ψυχὴ ἐχείνη" ἡ ἁμαρτία αὐτῆς ἐν αὐτή. Καὶ 

ἦσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαὶ εὗρον ἄνδρα συλλέγοντα ξύλα τῇ ἡμέρα τῶν σαξξάτων. 

Καὶ προσήγαγον αὐτὸν οἱ εὑρόντες συλλέγοντα ξύλα τῇ ἡμέρα τῶν σαξδξάτων πρὸς Μωυσῆν χαὶ 

᾿Ααρὼν χαὶ πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 
Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, ϑανάτῳ ϑαγατόσϑω συγνέχριναν τί ποιήσωσιν αὐτόν. 

ὁ ἄγϑρωπος" λιϑοδολήσατε αὐτὸν λίϑοις πᾶσα ἡ συναγωγή. 

Καὶ ἀπέθεντο αὐτὸν εἷς φυλαχὴν, οὐ γὰρ 

, )φῳ 7 ϑᾳ- ἰων « 

Καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν πᾶσα ἡ συν- 

αγωγὴ ἕξω τῆς “παρεμφολῆς" χαὶ ἐλιϑοδόλησεν αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγὴ λίϑοις ἔξω τῆς πα- 

1... 8(δν. Οἴἶτοζ. ὕθοσζ. ἐ κχαὶ αφηϑησισϑχι αὐτῷ (ἢς) 74, τού. 
Ἔ καὶ αφιϑνυσιται αὐτὼ Χ, τς, τό, 18, 19, 28, 20. 30, 329 44) 529 

ςς, ξ΄’, .8,, γι, 76, 8.5, ϑὼ, ὃς, τοϑ, ει, 128, 131. 134. (οπιρὶ. 

ΑΜ. }1ρί. (αι. Νῖς. Αὐξ. -Ἐ ελόεπι εὐπὶ Ἀξ ργεπη ο ΓΝ. 4 “Ὁ εα- 

ὦςπὶ (εἴ ᾿ξ ἴῃ οἰιαγδδδ, πιίθογε ΑἸεχ. ἤπνὶς δϑαδιαπιευσυπι ἃρηποίοετε 
νἱάκτυς Ἠΐε. 4. Β᾿ μνμας πἰῇ αυοΐ εχρεγίπιδης αὐτὴ, ϑίλν. Οἴἶτοσ. 

ὥνογσ. { εἰάεπι Ὁ αὶ Ἀπ. τ. 2. 

ΧΧΙΧ. Τὸ ἰγχωρ.) τῷ 82. ἀντοχϑονι ΠΙΑΓΡῸ γγπιδ πυβηὺ 
ιἴο. εχρμηιηΐϊς καὶ τῷ αὐτόχϑονι δοῦν. οἴ ργρπϑτυις δίων. 
Οὔτος. -Ἑωτα ουὐπὶ ἀπὶουδο, (πὰ υπεὶς ἰηςϊυί;, διδν. Μοία. ἐν 

νἱοι 1) Αἰφνωα δίδλν. Μιιοινπε σὰσπὶ διιϊςυΐο Απτι. 1. αἰϊΐϊφυς. Ατσπ). 
Εἰ. τῷ προσηλ.} ἐκοϊ ἐπ εἰ βγοιεἶγν.» ((:ς) σὰπὶ δτὶςυ}}5 Οεογς. 
τῷ προσχ.} τὸ κροχειμ. τ10. φιὶ «εἰ σία ἐγ Οοον. ἐν αὐτ.] 

ὦ μιν τ8, 11:8. δίλν. Οἴτον. Ατεδ. 2. εἷς] “πα οἰ καδσνε Αὐστπ. 1. 

αἱ 'συε. Απη. Ἑά. ἔγα.} ἐφ 64. δίαν. Μοί. αὐτοῖς 23] ἐν 
αὐτοῖς Ν]], 20, 30, 82. ΑΙά, α τς, ό4. ζορι. Απη. τ. αἱ ἴᾳυς. 

Αττπ. ἘΔ. ἐκ νοῤὲ 5ἷδν. Οἴτοζ. ὃς] οσα ι8, τ48. ἐᾶν] ἂν 
ΠΙΙΝ, ΧΙ, τό, 10, 44, ςςν ὅ4. γῖν, 129, 110, 131. (ὐοπιρί. ΑἸεχ. 

εὶρί, δι. Νὶς. ,α Οομι. ποιγση} ποιησει Στ. τοῦ, 110, 13:1. 
ΧΧΧ. ψυχ. 15] 5 ψυχ. δ4, τ29. -Ἐ οὖν Βαΐ, ᾿ΐ, 12. ἥτις] 

“ἰ τις 44, τιοό. Ἢ τἂν Ν]], ςβ8, ς9ς. Ἔ αν γι. Ὠαιπιαίς. ἴ", 703. 
ποιήσν]} ποισσ ΨΥΠ]Ι, Χ, τό, 18, 10, (9, 74. 74» τοῦ, 130, 131. 
Οοπιρμὶ. Αἰεχ. ρύ, (δι. Νῖς. Βαί. ᾿ς. ῥεχσνο ἡ ἴῃ υῦο ἰοςο, [κά 
»κύσὰ ἴῃ ἅ1το, Αυρ. ὑτιρηφ.] νπερηφανιαν 1]. ἢς ὙδΒεοάοτεῖ. ὶ, 

210, 'η Ἑάμιοπο, (εἀ ὑπιρηφανί ας ἷἱη (τι. Ν ς. δά 1. Ἔ ενγώΐ σὐπὶ 

ἁΌςυϊο Δδ. 3. αἀτὸ 19] ὃ αἀτὸ Βχ0, . ς. ἀπὸ 25), το, 

ις8. οὗτοςἾ «τως ς8, ᾽ς. παροξινι}} παροξύνει τό, 40, τό, 
ς7, 71, 7, ὃς, τοϑ, τι, 110, 111. (ἰοπιρί. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. Ἀὗϊς. 

Αὐυξ. δίαν. πάαροξυνι ((ς) )ς. τοαροξυνειν (ἤς) ς8, 9ς. ἐξολ.] 
καὶ ἐξολ. ΓΔ Υ}], Χ, ας, τ6, 18, 19, 30, 32, 44, ζύ, ς7, (9) 74. 7» 
)6, γ7. 82, 84. 8, τού, τοϑ, 118, 128, 120, 130, 111,114. (οπιρὶ. 

Αἰή. Αἰεχ. 1Ἰρῖ. (ας. Νὶς. Αὐζ. Ἀπ. τ. 2.3. δ,αν. ἐξαλειφϑύ- 
σισϑαι ἵφη, αῦοαῖς δυῖς αἰϊυάςης ΤΠεοάοτει ]. ς, ἐκηνη}]} αὶ ς0. 

τοῦ λαμ) μισον (1 Ἂ γγαρουῖ ΓΝ. ργξροιΐε ἰάεπι (ωὉ ἪἜ εἴ ἰπ 

εἰαγϑῶ. πιΐποτο Αἷθχ. ργοροπῖϊ ἰάεπη Βαί, '. ς. ργαροπυηὶ "πε 

(Ὁ ἡ εἴ εὐπὶ απίουΐίο Ασγαὺ. 1. ἃ. αὐτῆς] ἧς μίεπίυς ἀμηγυϊε 

ΔΙοκ. 

ΧΧΧΙ. τὸ ῥῆμα} α τὸ ᾿οβ. ἰἱφαύλισε) ἐφαυλησε τό, ;ς, 111. 
διισκ(δ.} τς Ἰενιῆπιε ἀἰϊδίηψυς ΑἸοχ. ἐχτρίψε.} ο΄. ργασπυκυης 
Αγ. 1.2.3. ἐκτριβήσ,) φεβενιίκικν δῖαν. ἐχεινη} -ξ' ὃς τὰ λᾶκ 
αὐτῆς οτι τὸ ρπμα Κυριον ἐφαυλ. ((ς) τ6. Ἐεῖγο ἐεγεῦαῖυν οσυ]υς 

1τἰργατι δά ἐκείνη 'π Ἷοπλ. 30, δίηυς με γαυςα δῖ. (ςτρβῖ. ἡ 

ἀμαρτ.Ἶ καὶ π αμ. 32. Ατοῦ. 1. 2. 3. δίλν. Οδοῦζ. « ἢ ς6. αμ. 
Ὑᾶρ 44. 78ν 76ν 84ν 1ού, 1,34. Τ πβεοοάρτεῖ. 1, 239. φιονίανε ῬγΖτηϊ- 

τη Αππ. ᾿. δἰίφυς πη. Ἐά. αὐτῆς] αντοις τοῦ. 
ΧΧΧΙΙ. ἧσαν) πκουσαν (ἔς) γι. ἐρήμῳ) Ἕ ἡ]ὃς Αππα. 1. 

αἰαυς. Ασπὶ. Επ. εὗρον) εὐροσαν ΧΙ. ἄνδρα συλλ.} ανδρας 
συλλεγοντας Ὡς. φἴπιν νπνπε εοἰϊ ἠ ρεπίεσε Αττη. τ. αἰΐΐχυς. Ασπὶ. Ἑά. 

τὰ ὐμ.}] ἐν τὴ γμ. (4. Αἴεχκ. δῖδν. Αγπι. τ. δ απο. πῃ. Ἐά. τῶν 
σαξξ.) τὰ σαξξαῖκ ᾿΄.Ν]1,Χ, τς, τό, 18, 19. 28,32, (2, (6, ς7, ςβ, 

ςη, 73. 77. 82, Βς, τοβ, ε18,.130., 131. (οηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. Πρί. 

(4-. ΝΟ. δίδλν. Μοίᾳ. Θεοῦ. πῃ. τ. δΐφις. Ἀπη. Ἑά. τῶν 

σαξξ. -τῶν σαξξ. ἴῃ σοῦν. 33} α ἰῃ ἵεκῖυ δἰτεσιπσα εἰ φυα Ηἰδ ἰηῖο7)5- 
«ἐπ, (εὰ ᾿ῦεϊ πΊΣΓΡΟ ἃ ΡΓ ΠΙΆ πιλπα, Ασπι. 1. 

ΧΧΧΙΠΠ. τροσηγλγ.} ηγαγον ςς. οἱ εὖρ. σνλλ. ξ.) α 130. 
α δίς (ὐρε. Απῦ. ς. εὐρόντ.) “ αὐτὸν 1], Χ, ΧΙΊ, τς, τ6, τ8, 

10, 28, 10, 32, 44. (2, ςς, ς7,), 48, ς9, 73ν 74.) 79» 76, 77. 82, 8, 
8ς, ὃς, τού, τοβ, 128, 134. (ὠοιρί. Αἰά, ΑΙεχ. 1εἰρίύ. δι. Νῖς. 

Ἔ αὐτῶν (ἢς) ι18. συλλ. ξ.) α 18, τῷ», 29) ςξν 59, 71) 753») 82, 
τού, 1τοϑ, 128. κα ἰπ ἴεχιι, (οὰ δμαδεῖ πιᾶγγο συλλέγοντα, ΝΙΙ!, 

συλλ. τα ἕ. τς, 81. Αἰά. φιοηί αν κοἰΐεν , {ϊχαα Ἀττὴ. τ. ἴῃ {υρρίε- 

τηδηϊο πιλγ  ΠΔ]}. Ἀπτκηὶ ρθά Οοὐά. τευ! Ατπὶ. Ἑὰ. τῇ ἡμ.) ὦ τῇ 
ἡμ. «4. ϑίαν. Μοίη. Αππι. τ. ἰπ πιᾶσξ. Ασγπιδηὶ (οάά, αἱϊ,. Ατὐπι. Εἀ. 
Τῇ ἢ“. τῶν σαξ8.} ΑἿἸΝ, ΝΙ, ΧΙ, τό, 18, τ9, 28, 29, 30, 44, 2, 

ἐς, 47, 8, (9, ὄῳ 71, 73» 79» 77, 82, 81, ὃς, τού, τοβ, 128, 130, 
ι3τ. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ατγαῦ. 1. 2. Οεογζ. τη μ. του σαδδατα 
Χ, 4.1, τό. 1 Ἰρή. (Δι. ΝΊς. ϑίδν. Μοίᾳ. Αττιν. 1. ἰϊΐΐᾳυς. Ασπι. Ἐὰ. 
πρὸς Μωυσ.) ΜΗ Οεοτρ. καὶ ᾿Αχρ.Ἶ . 44. εἰ αἱ (δνοπενι 
Απιι. 1. δἱΐαυο. Ατπι. Εά. πᾶσ. συναγ.} πασᾶν τὴν τηᾶγφο 8. 
ον" γπαρογε Οεοτ. υἱῶν Ἰσρ.} ,. τοό6. “ν ρεζινίπαηι Μ΄ 

ΑΙεχ. “» ργεπτυης Ατῶῦ. τ. Δ. απιουΐυπὶ ῥγαπιτυηῖ Ατπη. ᾿. 
4] }ηυ6. Δπῃ. Εά. { ἀἴκεκπιε;, ἐπυεκίκ: ἧπας οοἰδιχεπίεηε ἰΐγπα ἀϊἷε .ιὉ- 
δαί (ορῖ. ΑγδΌ. 1. 

ΧΧΧΙΝ, φυλακ.} τὴν φυλαχ. 44. οὐ γὰρ συνίκρ.} ποίτίεδακε 
ἐπὶνε Οορι. τποιήσωσ.) ποιητουσιν ἹΝ, 18, ὅμ, γ4, )ς. Οοπιρῖ. 
Αἰά. (δι. Νὶς. δδον"ίπη: ζαείη (ορι. Αγαῦ. 4. αὐτόν] αντω 

12. το. ς. Αἰά. ΑἸεκ. 

ΧΧΧΝ. ἰλαλησι!) εἰπῖν 84. στρ. Μωυσ, ΜΏ Ο οι. 
Μο  Αττν. τ. αἱδίφυε. Ατπι. Ἑά. λέγων]  ρεασαλκυις ΓΝ. Αἷςχ. 
“- ρυκτηπυηῖ Αγ. 1.2, οἵ δϊεὴν Οδογς. Ατπι. τ. δϊηυς. Ατστη. 
ΕΔ. ϑανατῃ) τοόὄ. ἀνϑ,.} Ἵ- ἔκεινος 18, 128. Αἰά. {ἐς 
δεν. Αταρ. 3. λιϑοδ.) λιϑοδολήσετε (οπηρί. ΑἸά. Αποπγπι. Ἀρ. 
Απιδε. ἠαρί (πα Αττησοὶ ( οὐά. λ)4]. Αττῃ. Ἑά. εἿ ργασπγτς Αγδῦ. 2. 

λίϑοις) ἐν λιϑ. τό. ἡ συναγ.]., καὶ ΧΙ, το. ΑἸά. Ἐ ἐξὼω τῆς 
παριμξολης ΔΨ, γω. 8... 1128, 13. Οοπηρί. Αποηγπι. 8Ρ. Ἀπιὸτ. 
Ἀπδ. 1.2. δεν. -Ἐ σλάσῃ ἰη οπλγδῶ.. τὐϊποῦο Αἴοχ. ἢ συναγ.-- 

" συναγ. ἷπ ςοπι. 36], ροϊτετιδ εἴ 4025 ἰἷξ ἰητογασεης ΧΙ, τό, ς 7, 

(ΚἘἨ 

γ6, τοό. , ολάεπὶ ἴῃ ἴοχιι, {δὰ μαὺῦες ππῶγρο ῥγίπημα πιδπυ, 13:1. 
Ἄττῃ. τ. 

ΧΧΧΝῚ. ἱξήγαγον) ἐξηγαγιν ΙΝ... αὖτ. σ΄. ἢ συναγ. 1 
Μασα ἢ συναΎ. τὸν ανϑρωπὸν 71. κα αὐτὸν 59. αὔᾶσα καὶ συναγ. 
)ς. ἕξω 15] καὶ ἐξω τό, ς7, 1131. τῆς παρεμᾷ. ιὅ-- τῆς 
παριμᾷ. 4} , αἰϊεγιῖτα εἴ 4ιιαε ἰἰς ἰηϊελοεηϊ ς 4) 0. ἰλιϑοδόλ.) 
ελιϑοξολησαν ἵν, Ν]Ι, Χ, ΧΙΎ, τς, τό, 29, 30, 44) ς6, ς8, (9, 4, 
7ᾳῳ. 82,8ς, τού, τοβ, 118, 129, 130, 131) 134. Οοπιρὶ, ΑἸά. ΑἸεχ. 
(αι. Νὶς. Ατδ. τ. ἃ. δ,δν. Απῃ. τ. αἱϊΐψυς. Ατ. ἙἘὰ. πᾶσα καὶ 
συναγ. 2.) ΑἿΝ, Ν]Ι, 19, 29, 30, 44, ς6, ς8, )ς, 82, τοῦ, 118, 
128. δίλν. Οὔτοζ. α πᾶσα Οεογν. τ. ἡ συν. λίϑ.} ἐν λιϑ. 
“. Ἴ συναγ. ξξ. λίϑοις} ἐν λιϑ. ΓΝ, τς, τό, 18, “8, 32, ς7, 
64, 73, 77, 110, 111. Αἰά. Αἴεχ. (ας. Νὶς. 1, 19» 29, 30, 
ςβ, γς, τού, τοϑ, 118, 118. (οιηρ!. Αὐτπι. 1. δίᾳυς. Αστῃ. Ἑάὰ. 

Θεός. “Ἔ καὶ απεϑανεν σὰπὶ ᾿ς ῥταην Ὁ ΓΝ. -{ ἐδάσω (Ὁ κὰ ἰὴ 

οἰιλγδές. πιΐπογε Αἰεχ. -Ἐ εδλάεπη Αγαῦ. 1.2. ἔξω τῆς παριμᾷ. 2} 

ΙΝ, ΝΙΙ, 19, 29, 30, 44, 8, γ1,) 75, τού, τοϑ, .18, 1418. (οπηρὶ. 
Θεοῖς. ελάετῃ υπηςὶς ἱπουάϊε ΑἸεχ. χαϑὰ οὐαὶ [44.] α τού. 
συνέταξε) ἰλαλησε ΓΝ, ΤΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 28, 29, 30, ξ 

ς6, ςγ, ς8, ζο, 64, γ3, 77. 82, ὃς, τοῦ, 118, 128, 120, 111, ΑΙά, 

Αἰεχ. 1ρί. δίαν. τῷ Μωυσ.) ρος Μωυσὴν ΝΙΪ, Χ, τς, τό, 
18, 28, 29, 30, τό, 9, 64, 82, 130, 131, ΑΙά, Αἰεχ. 1ἰρί. τρος 

Μῶωσην ςς. τῷ Μωυσῇ--χψγὸς Μωυσῆν ἴῃ οοηι. 37] α Ροϊτεηιᾶ 
εἴ φυδ ἢἰς ἱηιεδοοπῖ 5). ΕΗλθυϊ ἔοτῖς (οάεχ ἢϊς, υἱ εἴ αἰϊ], τρος 

ἹΜαωυσην ἰτἰ υἱγοφυς ἴοςο. 

οὐ 



ΑΡΙΘΜ Ο 1. 

ΚΕΦ. Χν. 

ρεμξολῆς, χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. Καὶ εἶπε Κύριος σρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον 37. 38. 

τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτᾶς, χαὶ πποιησάτωσαν ἑαυτοῖς χράσπεδα ἐπὶ τὰ π]ερύγια 

τῶν ἱμα]ίων αὐτῶν εἰς τὰς γενεᾶς αὐτῶν" καὶ ἐπιϑήσε]ε ἐπὶ τὰ χράσπεδα τῶν πἸερυγίων χλώσμα 

Ν᾿ 

ὑαχίνθινον. Καὶ ἕςαι ὑμῖν ἐν τοῖς ρα σπέδοις, καὶ ὄψεσθε αὐτὰ, καὶ μνησϑήσεσθε πασῶν τῶν 39. 

ἐντολῶν Κυρίου, χαὶ ποιήσετε αὐτάς" χαὶ οὐ διαςρᾳφήσεσθε ὀπίσω τῶν διανοιῶν ὑμὼν, χαὶ τῶν 

ὀφϑαλμῶν ἐν οἷς ὑμεῖς ἐχπορνεύετε ὀπίσω αὐτῶν, Ὅπως ἂν μνησθῆτε χαὶ “ποιήσητε πάσας τὰς 40. 

ἐγτολάς μου, χαὶ ἔσεσθε ἅγιοι τῷ Θεῷ ὑμῶν. Ἔγω Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν(ὁ ον ὑμᾶς ἐκ 4ι. 

γῆς Αἰγύπ]ου, εἶναι ὑυμῶν Θεός" ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.) 
' ΚΕΦ. 

, ζΖ ν ἐν 9 ΄- εν» Ν ε" ν Ν Ν ν᾿ Ν ενε Ν Ν ΧΥῚ. 
ΚΑΪῚ ἐλάλησε Κορὲ υἱὸς ᾿Ισαὰρ υἱδ Καὰν υἱδ Λευὶ, χαὶ Δαϑὰν χαὶ ᾿Αδειρῶν υἱοὶ Ελιαξ, χαὶ τ. 

Αὖν υἱὸς Φαλὲθ υἱξ Ῥουξήν. Καὶ ἀνέςησαν ἔναντι Μωυσὴη, χαὶ ἄνδρες τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ πεν-- 2. 
᾽ Ν 7 3 Ν “ ΄ φι ΝΙΨ δ » ΄ ΄ 

τήχοντα χαὶ διαχύσιοι, αρχῆγοι συγαγωγῆς, συγχλῆτοι βελῆς, χαὶ ἂν ρες ογομᾶςοι. Συγεςησαν 

ἐπὶ Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, χαὶ εἶπαν, ἐχέτω ὑμῖν ὅτι πᾶσα ἡ συναγωγὴ πάντες ἅγιοι, χαὶ ἐν αὐ- 

ΧΧΧΥΠΙ. Καὶ] ἰυργαίοτιρί. ῥυίπηα τῆᾶπὰ Αὐτη. 1. αὶ Ασπίεηὶ 

Οοὐά. τεϊϊχυΐ. Ατιη. ΕΔ. εἶπε] ἐλάλησε τό, ς2. (αἴ. Νίς. πρ. 
Μωυσ.} Ξ47ο ΟΘεοτρ. εὐ σε Αττη. τ. αἰΐφυς. Απῃ. ΕἘά. λ,λέ- 
γὼν} α 19. τού, τοϑ, 118. (οίπι. ρᾶρ. 159. εἰ εἰϊεὶ! Θεοῦ. Ασηι. 1. 
4] αι. Ατπι. Ἑά. 

ΧΧΧΝΠΠ. Λαλ.) - τ Οεογρ. 
ῬΡοῇῖο αἰτίουΐο Ασπι. τ. αἰϊΐχυς. Αἰτῃ. Ἐά. καὶ ἐρ. τρ. αὖτ. ̓. 44 
1οϑ, 118. εἴ αἰϊεες ἐς δῖαν. Οθοτσ. καὶ ποιησάτ.) κα καὶ Οοἴπι. 

1:9. κ“ γαείαπέ Αττηθηὶ ( οὐά. αἱϊαυϊ. Αππτῃ. Ἑά. 

τοῖς υἱοῖς] ἐπε Με] ἱπῖεγ- 

ς “Ὃ ,)»» 

ἑαυτοῖς] ἐπ 

. αἰ φαε. Ασηγ. Ἑά. Ἰσααρ] Ισσὰχρ]], τό, 18, 44, 

ς9, 64. 74) 8:9 110, 131. Οοιπρὶ. ΔΑΙεχ. 10. δίαν. Μοίᾳ. [Ιασ- 

σααρ ΝἼ]. Σαὰρ ς4. 75. Αγη]. τ, αἰΐαιε. τίη. ξὰ. Σίισχαο 82. 

ἴχαρ ΧΙ. Ισσαχαρ 29. ποίαν δίαν. Οἷἶγοσ. ζψμν εοῦσ. Κα: 

559] σααιὰ Οορι. υἱα Λευὶ] α ς45, 7ς. Ἄ.χϑαν) “,αϑἦαπ 

(πιοτε Ἀακβεπίοο, πᾶπὶ 9 Πουτὶ Φ ργοπιητίδης Κὐτῃεη!) ϑίαν. Οἴτοσ. 
᾿Αξειρὼῶν] Αξιρων 29. Οορῖ. δαν. Θεογρ. Αδηρὼν 19, 44» 9. 72 
τού, 134. Ευΐ, ἴπ ΡΙ᾿ 53. ᾿Αδειρὸμ ΟἸειι. Άοιη. Ἐρ. 1. Ρ. 150. 
Ἔχρείηχιπε ᾿Αδιρὸν Ατπι. τ. αἰίααςε. Αὐη. ἕά., υἱο}} νιος ΙΝ. καὶ 

ρυΐς Ατηὶ τ 

ἄντους ςζ8. αντοις 44. α ΔΑτδῦ. 3. τὰ τστερ.)] α τῷ 64. αὐ- οι νιοι τό, γ3ν 131. καὶ υἱοὶ (τ. Νίο. υἱῷ ((ς) 1ἱρῇ Ἔλι2Ὲ]} 

τῶν 1} ἑαντων ς΄. αὐτῶν τ᾿ --αὐτῶν 2. , Ροϊειημπι εἴ α'ὰὸῪό Ἑλιαῷ 18. Ελωξ Χ. Ἑλιὰμ ΑΙά. δαν. Οἤτοσ. -Ὦ νιον Ῥϑϑιν 44, 
Ἦϊ5 ἱπτειάσοης 128. (ὑαῖ. ΝΙς. ἐπιϑήσετε] ἐπιϑησεταη ς. Οοἴ. χγ4, 76, 134. -Ἐ νιοι Ρουξιμ 84. -Ἐ νιοι Ρουξειμ τοό. -{ νικ Ρου- 

Ἰ. ς. ἐνιβοπαπὲ δῖλν. Οἷἶτορ. ΑΥτδὺ. 3. πτερυγίων} ἱματίων 71, 
129. ἱματιῶν καὶ τῶν πήερυγιων (Ὀἰπα: ἰεξξοπε5) 44. οοπῇπλ τεῦ -- 
υοὔιενιεπίογεσι (μονμπι ΟὐτῸ ἀτῖϊου]ο ργαι!ο δῖαν. Οἰἶγορ.. χλωσμα] 

φο ποκί: Οορῖ. 
ΧΧΧΊΙΧ. ἔραι] εἐχρεϊπιϊς ἔσω δῖαν. Οἷἶτορ. -Ἐ ἦος Αττη. 1. 4}}}- 

ᾳυς. Απη. Εἀ. ὑμ. ἐν τ. κρασπ.} ἐν τ. κρασπ. υμ. 73. Οεοτξ. 
ὑμῖν} α Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρχΐηια, 219. ΑσδΌ. 3. τοῖς κρασπ.) 
Ἔ υοήνώπ Οορι. καὶ ὄψ.] εἶ φμαπείο ἱη (δἰ εἰειὶς δῖαν. Οὗἶτορ. κ 
ἑηιείαπε Ἀταῦ. 3. αὐτὰ} αὐτὰς (Π6) γς. κα Οοίπι. 1ξς9. 
μνησϑήσισϑε) ἀναμνησϑήσεσϑε 18, 128. ΑἸά. ἢς Ὑπεοάοτεῖ. ἱ, 2.40, 

δην "ς. Αἴπι. 1. δἰϊΐφιθ. Απη. Ἑά. καὶ ᾽Δ. υἱὸς Φαλ.} , καὶ 
γά. κ οἵηηὶα (4. Αὖν] Αὐναν ΙΨ ΝΤΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, το, 

28, 29, 30, 32) 44) 52, ξζ, πύ, ς8, ς9, 64, 74.» 73. 76,» 77. 82, 84, 
8ς, τού, 128, 129, 130, 1321) 124. Οοπρί. Αἰά. Αἰοχ. Πιϊρύ, Οδ, 

Νιῖς. Οοριῖ. ΑτΡ. 3. δίαν. Αμνὰν τοϑ, τιτ8. Αὐϑὰν ς7, 73. Ανὰν 
γ2. δχρήμηυης Ὥνγαν Απη. 1. αἰϊΐφυε. Αστιν. Ἐ4. “μη δίω Ραΐ,; 

εἰ “απαπ (Άς, Ὀΐπα: ἰεώτιοη 5) εογυ. Φυλὲϑ9] Φ λεχϑ ΙΝ. ᾿φα.- 

λεκ το, τοϑ, 118, 129. (πρὶ. εχρηπῆς ᾧ χλὲχ, δἴαν. Οἤτορ. Ρω- 

ἰῷ την. τ. Ῥαίωλ Ατίησηὶ (ον ἢ. τεϊψυϊ. Ατηγ. Ἐὰ. αίορ τονηεϊ, 

Ῥαϊειὰ ἴξυλεὶ αιόχις, θοῦς. μῥάασαιᾳ (ορι. νἱᾷ υἱτ.1 Μίονκηι δίαν. 
ἴῃ Ἑάϊύοης, {εὰ ἀναμνήσεσϑε ἴῃ (δῖ. ΝΊς. 1441. μνήσθητε (οἴπι. 1... Οἶηορ. Ῥουξην] ἔς εχ οοττ. {εὰ Ρουξιμν ρυΐπιο, )ς. ουδιν 18, 
γεκονἰεπίμν ΑτδΌ. 3. πασὼν τὼν ἐντολῶν] τᾶσας τὰς ἐντολὸς 44, 44γ1τ34. Ρχοιμ ς6,.7γ1, 131. (Δἴ. Νὶς. ὙΒεοάογεῖ. ἵπ Οαῖ, ΝΊς. δά , 
54, 74) 78» γ6, 84, τού, 134. Ὑπεοάοτεῖ. 11, ἐσ. αὶ τῶν 129. α πᾶ- ϑίαν. 

σὼν ΑἸᾺΡ. 3. καὶ ποιήσετε] ποιήσει ([ς) 84, 134. ποιῆσαι 44) 74, 
73. 76, τού. ΤΠιεοάοτοεῖ. 1]. ες. Αγ). 1. αἰΐἴᾳυε. Ασπι. ἘΔ, εἰ Μαεὶ- 
απ Αταῦ. 3. αὐτὰς) ανταὰ (ἢς) το. διαςραφ.) - ἔτι ΑἸά. 

ὁπ. τῶν διαν.} τη διανοια 44. τῶν διαν. ὑμ. καὶ} κα 30. Ἐχ ὁμιοι- 

11. ἀνίέςησ.Ἴ αντεφησᾶν 44, 745) 75, 84) 134.-. απεγῆσαν ζ4. 

ἀναςᾶντες το.) 108, τιϑ. ἔναντι} ἐναντίον τύ, 4.4) 54, 74. 7ζ5. 84. 

Ιοὔ, 134. καὶ ἄνδρ. 13] δὲ εἰ νἱγὶ ΑτΔΌ. τι 2. κα καὶ Δ. 3. 
Θεοῦρ. τῶν νίων] «4 Μ|ις (δοῦσ. ἐα δἰ Ασα. τ. αἰϊαθ. Ατγιῃ. 

οτελευτῷ ἰοτῖς, φιοά οπισω τῶν οφϑαλμῶν Βδδιιοῖς Οοάεχ ἀρομείγρυθ. ΕἘὰά, τοεντήκ. καὶ διακ.] διωκ. πεντηκ. 44. Οεοῦρ. συναγωγῆς] 
διανοιῶν ἀνοιῶν (οἴῃ... 1. ς. ὑμῶν) κα Ασγτη. σ. δἰΐφυθς. ἄπ. Ἐά. στῆς συναγ. 16. συν συναγωγή (49) ςό. συνχΎ. συγκλήτου] συν- 

τῶν ὀφθαλμῶν) τω οφϑαλμω (6) τοό. οπισὼω ρῥγβυγπαπι Ν]1, Χ, αγ.΄. συγκλήτου τς. εἰ Βαθεῖ ελίεπ), {δὰ 05 Τοτῖρτα, 13. ὀνγομας9!} 

1.) τό, 18, 19, 28) 29) 32) ζ2, τύ, ς7, ς8, 64) 73» 779 82, 83, 8ς. 

τοῦ, 118, 128, 120, 121. Οοιηρί. ΑἸΙά. ΑΙεχ. 1ἰρῖ, (δῖ. Νίς. Οοίη.. 

ἐ υμὼν ΨΙ], Χ, ΧΙ, τό, 19, 29, 52, τό, Ἰ. ς. γι. ΑΙ.]. ς. δίαν. 

84, 130, 131. (μρ]. Δἰα. ΑΙεχ. {ἰρί. (δῖ. Νῖίο. Ογγ. Αἱ. 1. ς. 

Οοίμη.]. ς. δίαν. Αγὰθ. 3. σσθοσα. Ασπ,. 1. δἰ αιις. Αὐπγ. Εά, -Ἐ ἡμῶν 

(ἢς) ς8. ἐν οἷ;] ἐν αὶς τ6. ἐπ φμο Ατιῃεπὶ Οοάά, ἀδοεη,. ἐχ- 

πορνεύετε] ἐκπορέυετε 71. εχπορνένεσϑε 59. 
ΡῬμηε ἐξεπορνεύετε 5ϊΑν. Μοίᾳ. ὀπίσω υἱκ.7 ετι οπισω 82, 128. 

ΧΙ... ἄν μνησϑῆτε)] ἂν μνησϑήσεσϑε ΧΙ, 7:. αναμνησϑητε 10, 
Α ᾽ λ ᾽ 

τοϑ. καὶ ποιήσ.}) αὶ καὶ 59. ποιήσητε) ποιησεσϑαι "ς. ποιη»- 

σετε 44. τού, 134. νει. ΑΙ. ἵν Ρατῖς ΡΠΙπηᾶ, 210. τοοιῆτε Οοίῃι. 159. ' 

ὑμῶν---ὐμῶν τἢ΄ ἔσεσθε] “νος Θεοῦ. τῷ Θεῷ ὑμ.} α τού. 
ἴπ ςοπλ. 41} κα αἰτεγυίγ, εἴ φιιᾶ; 115 ἰητετ]δοοπξ 30, Αἰδ. τ δ," , 

ΧΙ]. Ἐγὼ 15] φμοπίανι ἐρο Οεογρ. Αὐτὴ. 1. δ ϊΐφυς. Ατιη. Ἐα. 
Κύριος 17, Ι]ΠΠ. ὁ ἐξαγ.} φεὶ εὐκχὶε ΑΥΔΌ. τ. 2. δὠμοεηρὶ σὰ πὶ 

ἐχπορνευεται 73. ΕΧ- 

- 

ἢϊς ποη αἰΠπηρυῖϊ ΑἸά. ; 

111. Συνέςησ.} συνεπεςησαὰν 29. (ὐοπιρί. ἐπισυνέξησαν 44) ζ4) 

74.5.73. 76, 84, τού, 124. ἤς ἰπ αἰϊιιίομς Οοηῆι. Αρρ. 334. εἐξεν- 
κλησιασϑησαν τῆλγσο 128, εἴ ργπηᾶ τηᾶπιϊ! 130. ἐπ μγσοπίος ΟΟρτ. εἰ 
Βγογ τος δίαν. Οἰξγορ. Μωυσῆν] Μωυσὴ ι, 28. 131. 

εἰπὸν 10..32.) 44) 545.) 75. εἰπὲν 82. λέγουσιν τηϑῖρο, ὃς, οἵ Ὁ ἢ 

τῆληι 130. “Γ ὥρος αὑτὸν τς. -᾿ ρος αὐτοὺς ΙΝ, ΨἼΙ, Χ, τό, 18, ὦ 

19, 28, 29, 30,32) 52, 55, τύ, ς7) ὃ, ς9, 64, 73», 77» 929 81. ἐς" 
1οϑ, ττ8, 129. 130, 121. (ὐοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. οί. λει. Νίο, Οντγ. 

ΑἹ. 1, Ῥαγῖς ρείημα, 461. Αταῦ. 1. 2. δίδν. - ἐδ, Οορα. ἐχέτω) 

αρκεέτω ((0) γς. αόκετον (ἢ!) πιᾶγρο ῥχϊπια τηᾶπι 130. 
ἄετας ϑγπηπηασῆο. ἐχᾶνον πιᾶῦρο 12ὃ, εἴ ργπια ΠΊΔΙΙ 1390. ας Δὲ 

Απιδτ. “είεης οο Ατὰ. χα. αἰϊϊφαθ. πῃ. 4. ρει δὶς ἦος οριῖ. 

ὑμῖν] ἐν υμιν 29. ΑἸά. ϑ8ίαν. Οἷἶτορ. α Οεογρ. 
γὰρ ἢ συναγωγὴ ὠχντες οἱ αγ!οι ΤΎΔΥΖΟ 158, οἴ ΡΠ) τληι: 120. 

εἶπαν] 

«! « 

ὁτι--άγιοι] πασπ 

ἁτίουϊο Αταθ. 3. γῆς Αἰγ.] τῆς Αἰγ. Οοἴπι. τς9. ἐενα “Ἐσγρ- οὐχὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ Κυρίου ἅγια ; ἰπ αἰϊιιῆοπε (πῇς. ΑΡρ. Ι. ς, 
δον Αττα. 1. αἰ φυθ. Αστῃ. Εἀά. εἶναι!) του εἰναι 71. ὑμῶν ἡ συναγ.} , ἢ 59, 64. 128. πάντες) οτι παντες 1. εἰ ογεπές 

Θεός] οὐ!» ἴδει: δῖαν. 

1, ἐλάλησε] ϑομοΐ. πγαγίπαϊς, ἘΡγαῖςς, υπερηφανευϑη, ς6. Κο- 
Θὲ] ὈΪ5 Τορῖ. [επγεὶ, ἐγαῖς 131. ἐχρυίαιυηι Κοῤχ, υδίαις μετ ἢος (ςδ- 

α Αἴάῦ. 1. 2. 3. ἅγιοι] (από οἱνὶ 

Κύριος) Γυρταίογιρῖ. τλῆ ρτίηᾶ 

1. 41αυ6. ΑτγηΊ. ἙἘὰ, 

εἰ οο: φύανε ΑτλΌΓ. ἐξ 

Αγτη. 1. δἰΐΐφυθ ἄτπι. Εά. 

Οορῖ. υὐνέ (πη Αταὺ. 3. 
Ατη). 1. ἐν αὐτ.}] ἐπ »ιεάϊο ἐἰονρα Ατῆι. 

καὶ διατί )} α καὶ 18. καὶ ινᾶτι 29) ζ4) 75. 

ὨοθσΥι νὶ- 

ἐν" 



ΑΡ[Θϑ»μᾳο ΚΕ 
ΚΕΦ. ΧΥῚ. 

ρ6 Ἁ, -, 929 ΄ Α Ὃ δῇ. 

τοῖς Κύριος" χαὶ διατί χατανίςασϑε ἐπὶ τὴν συναγωγὴν Κυρίου; Καὶ ἀκούσας Μωυσῆς ἕπεσεν 
2 αὶ “..»» Ζ ἰγ δ “0 Ν ΄ ) “ 
ἐπὶ πρόσωπον, Καὶ ἐλάλησε ππρὸς Κορὲ χαὶ “πρὸς πσᾶσαν αὐτῷ τὴν συναγωγὴν, λέγων, ἐπέ- 

σχεπΊαι χαὶ ἔγνω ὃ Θεὸς τὰς ὄντας αὐτῷ χαὶ τὸς ἁγίους, καὶ προσηγάγετο προς ἑαυτόν" χαὶ 

4. 

5. 

Σ1. 

3 ε [ων ΄ φι δ νρο 3 ἴω ρο . ἃς ἐξελέξατο ἑαυτῷ, ππροσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν. Ἴϑτο ποιήσατε" λάξετε ὑμῖν αὐτοῖς πυρεῖα 
Κορὲ, χαὶ πσᾶσα ἡ συναγωγὴ αὐτῇ, Καὶ ἐπτίϑετε ἐπ᾿ αὐτὰ “αὖρ, χαὶ ἐξίϑετε ἐπ᾿ αὐτὰ συμί- 
αμα ἔναντι Κυρίου αὔριον" χαὶ ἕςαι ὁ ἀγὴρ ὃν ἐχλέλεχται Κύριος, ὅτος ἅγιος" ἰχαγέσϑω ὑμῖν, 

υἱοὶ Λευί, Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς Κορὲ, εἰσαχέσατέ μουν, υἱοὶ Λενί. Μὴ μιχρόν ἐςὶ τοῦτο 

ὑμῖν, ὅτι διέξειλεν ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ ὑμᾶς ἐκ συναγωγῆς ᾿Ισραὴλ, καὶ προσηγάγετο ὑμᾶς πρὸς 
ἑαυτὸν λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σχηγῆς Κυρίου, χαὶ ππαρίςασϑαι ἔναντι τῆς σχηγῆς 

λατρεύειν αὐτοῖς. Καὶ προσηγάγετο δε καὶ “σάγτας τὸς ἀδελφάς σου υἱὲς Λευὶ μετὰ σοῦ, χαὶ 

ζητεῖτε χαὶ ἱερατεύειν, Οὕτως :σὺ χαὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἡ συγηϑροισμένη “Φρὸς τὸν Θεῦν' 
ΗΝ άῳ» 

Βακε φπάγχε Ατγυγοτὶ (οὐά. αἴφυὶϊ. Αππ. ἘΔ. 
2} κου ζτεζ απ Απιῦτ. 

ΙΝ. ἐπὶ πρόσωκ.} -Ἐ αὐτε ἵν, 18, ς8, 1:8. Αταῦ. 1. 2. Ο τοῦ. 
Ασαι. 1. αῃίφυε. Απτῷ. ἘΔ. { ἰδεπι ταῦ Χ ἴα οδιαγαξι, πιπους Αἰεχ. 
ἐχρείπιῖς κάτω δίαν. Οἴτσορ. 

ν. ἱλάλησι) εἰπὲν 44, 74, γ6, 84, 114. τρ. Κορὶ] εχρεϊπκὶς 
τῷ Κωρὶ Οεοῖζ. ἐκαν Απεὶ (ας) Απη. τι. αἰϊϊφυδ. Ασα. ἘΔ, πρ. 
κα΄. αὐτ. τὴν συν.) πρ. π. τὴν συν. ἀντ. ἸΝ, τοϑ. δέν. πρ. τ. 
συναγ. ἄυτοῦ ζ4, ς. πρ. π. συναγΎ. (ὐπιρὶ. α αὐτῷ Αταὺ. 3. 
“πὶ δ παζοζα ἐἼκι τοῖς. ἐπα ὀατη ἤπαζορα εἼα, Αττὴ. τ. εἰϊίηυς. 

Ασπι. Βά. λέγων) εἰ ἀἰϊεεόαι Οὐ. «ἰ «ἰε! Αττη. τ. δἰἰφυς. 

Ἀπῃ. Ἑά. ἐπίσκικϊ.- -ἰλντέν 152] που; οο; ἐχύδειιει ἐλΠι οὐ οφιμίείς- 
σου ὦ εἴ «ἀἰάκχ ,απῆο; κι αἱ αὐαοο “«., ΑτὰΡ. τ. 3. καὶ 

ἔγνω ὁ Θεὸς) ὁ Θεος καὶ ἐγνω τό, 28, 32) 57, 73,» 77» 86) 130, 13. 
(ες. Νις, καὶ ἐγνω Κυριος γ1. Ευιδγπι. ἰδ ]οδβηη. 377. καὶ 
ἐπέγνω ὁ Θεὸς Αἰά. ἔγνω---καὶ προσηγ.} ὠγίφυς προσιλιίθετο 
Ῥαπαίς. ὦ, 410. τὸς δγνους) ἰὼὡς ποὰ αἰδπίπχυμοι ΑἸά. ΑἸεχ. 
1ρί. (κι. Νς. μεῆω σα, Ατὰῦ. 1.2. καὶ προσγγ.} καὶ προσ- 
υγάγιτε τοό. , καὶ 11], ΧΙ) ες, τό, τῇ, 49, 32, 44) ς8, τό, ςγ, ς8, 
ς9, ό4, 7), 82, τοῦ, 11:8, 128, 120, 131. Οοιηρὶ, Αἰώ. 1 ᾿ρί. (κε. 

ἽΝ ς. Ἃ καὶ ἰῃ ἐεχῖυ, ἰοὰ δαδεῖ πιεξο, 8ς. καὶ προσηγ. (εὰ χαὶ ἴῃ 
«ἰδ. αὐποῖε, Αἰεχ. φμῶ; «ὐἰδπχίε διαν. Οὗτος, - “σ, Οεοι. 
πρὸς ἰαυτόν 1} . πρὸς (Ως) 44. προς αὑτὸν τς, 64. Ταπιίς, Ἰ. ς. 
βαυτόν 1" --ἰαυτόν υ8.}] α δἰξεγυ. εἰ αυα ἰδ» ἱπξεηδοεωϊ 71) 7 ςν 84, 

1οό. οὗ) Ὅσους «4.  ἰξιλίξ.) σικ ἐξελεξ. 11, Χ, ες» 18, το, 
48, 20, 30, 32, 44. (8) ςς, 47, 48, (0, 64, )3, 73, 74. γὅ, 82, ε18, 
118, 119, 114. (οιορί. ΑἰΖ. 1 ρί. (δι. Νὶς. δίονυ. σεοξ. Αἰτωεωὶ 
(οὐδ. αἰἰηυ. Απι. ΕΔ. μεαεπικῖς οὐκ, ἰρὰ υηςὶς ἱβεϊα, ΑἸαχ. 
ἑαντῳ) ταυτων (Ης) 44. αὐτω 18. , Ατοῦ. 1.2. ΑἸ ἀωι «α΄ δίαν. 
Οἴτος. προσηγ. 22) ου προσηγ. 11, Χ, τς, 16, 18, 19, 28, 29, 

30, 32) 40 32, 54. 45, {ὅ, (7, (9, 64, 72, 73» 74. 76, 77, 82, ὃς, 
το, 118, 128, 129, 134. (οαιρὶ. ΑἸά. 1 ρί. (κι. Νὶς, ϑιδν. Οεοεξ. 

Αττοεπὶ (Τοὐδ. δ'ηυ!. Αππ. ἘΔ. ρεσιηκαϊι οὐ, (εὰ υπεὶΣ ἰοςἰἿ, Αἰεχ, 
πρ. ἑαντ. υἱ!.)} πρ. αὐτὸν τς, 64. α φρὸς ((ς) 44. 

ΝΙ. Ὕστο ποιησ.} τοῦτο ποιασιτε 12. (οαιρί. τοῦτο ὅτως ποιή 
σατε [ἀρί. «τως τὩδῖρο ὃς, εἰ ρη;8 πιῶπὰ 130. «ἴ (θεῖν φυοά σοῤὼ 
“ἴα ΑΠαρ. τι. 8. ὦδς ἱζαν γαομε Αταν. ἃ. πκᾶς (δεῖς ὁος Οτοῖᾷ. 
Απη. ε. αἰψυε. Αππτη. Εά, λέάδετε) κε ἐαρὼς ΑἸοδ. 3. Απι. ᾿. 
ὑμ. αὖτ. κυρ.) ἀντοιῖς πυρ. νμ. ((.) 4. ὑμῖν») γ ρεκιιίωος ΓΝ, 
Αἰεχ. “συ τοι ((ς) Αμαῦ. 1. 2. α 48, )ς. Αιαῦ, 3. δίαν. Μοίᾳ. 
Θεοῖς. αὐτοῖς) ἐαντοῖς ΚἉῸΎ];, Χ, ες, 18, 28, 44, ς4, ς8, ς9, 

ὅ4, 73, 74ν 76» 77» 82, 84, τού, τοϑ, 130, 131, 184. Οοπιρὶ. ΑΙά, 
Αἰεχ. 1ἱρί, (ας. Νὶς. δίαν. ἑαυτὴς (ἔς, οἱ εἰ ἡ ἔοπιβτε βγολϊίεος ἰω.- 
ἴεν Οτἴάξεοοῦ τορξωϑ) 106. αΑπῦ. 1.2. Οορε, Οεοεζ. Απη. εἰ. δὶ 
ᾳυς. Ἀπ. ἘΔ. Ἐ ἐμ δ5ιεν. Μοᾳ. πυρεῖα! -Ἐ μιν )ς. Οεοιᾷ. 
ἝἜ υοβεάα Αταῦ. :. 8. Απῷ. 1. δἰ ίψυς. ἄπο. ἘΔ. αὐὐσυϊσσι ρεπ:- 
τος Ατρ. 3. Κορὲ) ἐχρείπεμως τὰ τῷ Κορὶ Απῃ. 1. αἱϊΐφυος. 
Απη. Ἐά. σασα) , Διὺ. 1. αὐτῷ ὠὐτον 111, αὐτοῦ ἰη 

1. Καὶ ἐπί. κ"--καὶ ἐπι. 2.) . ἀπετιιχα εἰ φυδὲ [ἷς ἰωτοτἼδ. 
«ει 299) 84. ἐπίϑετε 195) ἐπιϑησεται )ς. εχτιϑησιτε 4. ἠῴἐπ᾿ 
αὐτὰ 19} ἐπ᾿ αὐτω 73. ἐπι. ἐπ᾿ αὐτ. 23] α 71, τού. ἐπ᾽ 
αὐτὰ 2} « ΑἸ. 4. ἕν. Κυρ. αὖρ.} ἐναντίον Ἰζυρ. ανρ. ς4, τοβ, 

καταν. ἐπὶ τὴν συναγ. 

κατανιγασϑὲ) κατιγασϑὲ 20. 

εἰϑ. ἐπι ἀνρ. ἔναντι υρ. )ς. εἰ ἐγ ὧφς “74: οὐγαδ οαιὶπο ΑτλῸ. 
1,3. καὶ ἰξα!] καὶ ἐυρεπέςεῖρε, μεῖτ τῆδῶυ πο. τ. ὁ ἀνὴρ] 
α ἰδ ἴεχις, 1χἱ μλὺςς σιαγρο, Υ]. α ὁ )ς. Ἀπηκεηΐ Οοβά, αἱϊηυὶ, 

Ἀπ. Ἑά. ὃν} οναν ἵΝΟΥΪΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 28, 29, 30», 

Δ 4. 42, (ῳ ςς, ςὅ, ς7ν 58, 64, 78, 73, 74ν 76, 77. 82, 83, 8, τού, 
1οϑ, τ18, 128, 1290, 110. (οπρὶ. Αἰά. ΑἸἴεχ. [εἰρ(. (δἰ. Νὶς, δαν. 
ον τᾶν 12, )ς, 84, 114. ἑκαέλεκται) ἐξελέξεται ((ἰς)} 19, 4.09 7- 
ἐκλέξετε (Ως) 84. εκλεζηται ΙΝ, ΝΊ], Χ, ΧΙ, τς» τό, 18, 28, 59. 
30) 32) ζ2,) 4) ςς, ςύ, ς7ν Ὅν 72, 73ν 74. 76, 77ν 82, 83, 8, 1οῦ, 
1οϑ, ει, 1128, 1829, 110, 111. 134. (ὠοπιρὶ. Αἰεχ. Π1ρ(. (αἰ. Νὶς. 
δίσνυ. Ατπη. 1. δἰφις ἅττ. Εὐ, ἐχλίξητε (Π6) Α14, εἰκει (ορῖ. 
Κύριος) ο Κυρ, 32. (ωρεαίςτεϊρι. ρείτιλ πιδῶυ Αἰτῃ. 1. ἅτο; ἀγ.} 
αγ. οντ. (ῳ, )ς. Όεο. κᾶν.) ὦ μεσεπηϊτυπι Αγαῦ. τ. 2. 
οι νιϑι 18, 44. 84. 1ρέ. οτι οἱ νιο; (ἔς) ᾽ς. 

Ν111. πρ. Κορὶ) εχρείπννπι τῷ Κορὲ 5ιαν. Μοίᾳ. Οϑοτς. Ασα. 1. 
δἰιίφυε. Απο. Εά. εἰδακυφς.) ἀκούσατε τρ, τι. αἀκουσιτι 1τοβ. 
μον) Α 71. 

ΙΧ. Μὴ), Αἰά. μικρόν] ρανναπε αἰϊφαο ΑΥπι. τ. αἴφας. 
Ἀπη. Ἑά, ἐγι τῶτο} “1. ρεσηνίθης ΓΝ. Αἰεχ. “- ρεσπιμκῖαης 
Ατὰῦ. ι. 2. α ΧΙ. εγαι τοῦτ γ1. ζω τῦυτϑ 44. τοῦτο θγι το. 

τῦτο ὑμ.} υμ. τουτὸ ΤΊ, τό, 28, ς7, 73, 77)ν 8ςν, 131. (κι, Νὶς. 
Ασα. 1. δἰίφυς. ἄπ. Ἑά, ὁ Θιὸς Ἰσρ. ὑμ.}] υμ. ο Θεος ἵσρ. 

ὟΙ, Χ, τς» τό, 18, 28, 49, 30, ςς, (7ν 73ν 77, 82, 8ς,) 1ο8, 118, 
110,111. ΑΙεχ. 1 ρί,. Ομ. Νίκ. Οεοες. Απ. ᾿. δἰἰδηυς. Αγων. Ἐά. 
υμ. ἴζυριος ὁ Θεὸς ἰσρ. ς6. Κυριος υμας (4, )ς. υμιν ((ς) ο Θεὸς 
ΧΙ. υμας ὁ Θιος ς8, ό4φ. Αἰά. Απιδε. ϑίων. ἐκ συν. 1σρ.} 
α (9. αἱ ἴεχιι;, (δὰ παῦε τὔλγχο, ΥἹ]. συγαγ.} μέφον φυναγ. 

44. 74. 76, 84) τού, 12. Ἰἴσρ. 2] υἱῶν ἴσρ. 44) 74, γ4ν τού, 
134. ον, Αγαι. 1. αἱΐᾳυδ. στὰ. Ἑὰ. προσηγάγετο) τροση- 
γαγιτε τοθ6. δεοερὼ (ορι. λειτουργιι») εἰς τὸ (0 ΚἈξ ρει μει 

ἋΝν. ρεκιραὶς εαόετι ἠωὉ Νε ἰα «δογϑέι. τοϊποεε ΑἸεχ εἰς ργασωλτς 
ς8. εἴταν παροξα ὑταεταϊτϊ Ατοῦ. 3. τὰς λωτ.} ἐχρεπγθπε ἴῃ 
πωπι. ἀπξυϊοτὶ Αγανεαὶ Οοὐά. αἰϊηυϊ. Απη. ἘΔ. τῆς σκην. 19] ἐπ 
ἐαὐενπαονο ςὰπι πεύςυο δον. Κυρίου) τῷ Κυρ. (κι. Νίς. τ0θὲ- 
τορι δὲ οὐδ διϊώουϊο ϑίεν. Οἴἶτος. παρίξασϑαι)} παριζασϑε τού. 
1μρί, εκχρείσιυει ἴξωασϑαι ὅν. Οἶτος. Απη. 1. διέίφιιθ. Ασππη. Ἑά. 
ἔναντι) ἐναντιο ΥἹΙ, ς8, ςο, τού. τῆς σκην. 25} τῆς συναγωγης 

νΐο}} 

ΙΝ, ΧΙ, τς, τό, 19, 28, 30, 44, 53, (4. ςξ» 57, 48, (9, όφ, 74, 71. 
γ6, 77)» 82, 84, θ4, ὃς, τοό, τοϑ, ε18, 169, 130, 131) 134. Οοπρὶ. 
ΑΙΔ. Αἰεχ. 1δρί. (εἰ. Νῆς. σορι. δίαν. Αἰπῷ. :. αἰϊίψιις. Ασπν. Εὐ. 
τῆς συγαγωγας ἴα ἱεχίῃ, (δὰ τῆς σχπνης πιαγρο, 1. - Κυρίου 18, 
83, 128. ΑἸ΄. δίκαν. Οἷἶτος. Οοοιζ. λατρ. αὐτ.}., 7)ς. εἴ μεα:- 
τοὐεῖς δαν. Οὗτος. αὐτοῖς) αντω Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 48, 20, 30, 

38. 449 (3, (4. 6ς, (7, 64, 73, 74) 77. 82, 83, 84, ὃς, τού, 128, 130, 
111, 134. ΑΙΖ. Ιζρί. ἕκ. Νίκ. ὦγε. ΑἹ. ἱ, ρδεῖς ρείχηλ, 461. (ορι. 
δίεν. Οθτοξς. δος. πῇ. :. εἰήφυς Ασι. Ἑὰ. 

Χ, “ι) -ἰ “«{ μίρρακ Απα. τ. εἴηνφε. Απη. Εά. καὶ παντ.] 
« καὶ Οεοζ. , σάντας 18. ΑΥὯΡ. ς. νι ὃς) ὦ Λἱδοε Αταῦ. 3. 
βεϊςολιπι ρεσειεκυης Ασινεπὶ Οοάϊ. δἰφυϊ. Απη. ἙἘ. μετὰ σὰ] 
α 16, ς7ν, 73» 77. ἃ ἴδ ἴεχι, ἰδὲ πιλγχίεὶ δ οτρῇς 118 πιληυς, 15:1. 

καὶ υἱΞ.} ὄ ΠΙ, ΤΙ, Χ, τς, τό, το, 28, 44) ς2, ςς, ς7, ς8, 64, 73, 
γ4,) 74. γό, 77, 82, 84, 8ς, τοό, τοϑ, 118, 149, 131, 134. Οοπιρί. 
ΑΙά. 1ἱρέ. δι. Νὶς. γε. ΑἹ. ἱ, ρας ραπιδ, 461. (ορι. ϑῆν. 
Μοίᾳ. Οδοις. Αετη. 1. α ἴω τεχίυ, θὰ βαθεῖ πιλγρο, 139. χαιγε 
18, 128. διαδεὶ ἑάετ (Ὁ χε Ϊν. παῦεῖ ἑάσπι {00 ὃς ἰῃ ςἰιλγλῶ. πιὶ- 

ποίε Αἰεχ. πῆς Αἴδῦ. 1. 2. γαίεγα Αἰτιεαὶ (οι, (εχεςρίο 

Ἀπ. 1.) Ασπῃ. Ἑὰ. ἱερατεύειν} ἱερατεύειν; ΑἸεχ. Οας, Νίς. 
ΧΙ. Οὕτως) ουτω τού. ἐμα, τέ «αν. ϑᾶν. Οἰἶγος. εἰ Λε 

Αστι. ᾿. δίψυς. Ατπτῃ. ξά. α Ασϑῦ. :. 4. 3. σὺ} α ἰῃ ἴσχε, 
(ρὰ Βαδεὶ ζχδγρο,θό. πκασα) α Ασπι. :. αἰϊΐΐᾳυε. Αστῃ. κά. 
6Τ 
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ἐν}: 
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“ ὡμίε, πιεπήοίς) ς9. 

ν᾽ 1! 

“-- 

ΑΦ,Ι 

αὐτῶν εἴληφα, οὐδὲ ἐχάχωσα ἀδένα αὐτῶν. 

γωγήν σου, χαὶ γίνεσϑε ἕτοιμοι ἔγαγτι Κυρίου σὺ: χαὶ ᾿Ααρὼν καὶ αὐτοὶ αὔριον. 

ΘΟ. ΜΝ Ο Ὶς 

᾿ ΚΕΦ. ΧΥΪ 

χαὶ ᾿Ααρὼν τίς ἐςιν, ὅτι διαγογγύζετε χατ᾽ αὐτῇ ; Καὶ ἀπέςειλε Μωυσῆς καλέσαι Δαϑὰν χαὶ 
᾿Αξειρὼν υἱὸς Ἑλιάξ' χαὶ εἶπαν, οὐκ ἀναξαίγομεν. Μὴ μιχρὸν τᾶτο ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς εἰς γὴν 

μια γί} ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, ἀποχτεῖναὶ ἡμᾶς ἐν τῆ. ἐρήμῳ, ὅτι χατάρχεις ἡμῶν » Αρχων εἶ: χαὶ σὺ 
“06 ΨΙ γεν εἰς γῆν ῥέουσαν. γάλα. χαὶ μέλι εἰσήγαγες ἡμᾶς, καὶ. εἐὐωχας ἡμῖν χλῆρον ἀγρὲ χαὶ ἀμπελῶναξ' 

τὰς ὀφϑαλμὲς τῶν ἀνϑρώχων ἐχείγων ἂν ἐξέχοψας" οὐχ αναξαίνομεν. 

σῆς σφόδρα, καὶ εἶπε «ρὸς Κύριον, μὴ πρόσχης εἰς τὴν συσίαν αὐτῶν' οὐχ ἐπιϑύμημα οὐδενὸς 

Καὶ «εἶπε Μωυσῆς τορὸς Κορε, ἁγίασον τὴν συνα- 

Καὶ ἐδαρυϑύμησε Μωυ- 

Κἀὶ λάξετε 
δ᾽ ΄- »Φ 2 . Ν 32 7 ᾿ 95 3 ) ἈΝ νά “ἾςἾ ΄ » - Σ Ω 

ἐχᾶςος τὸ σύυρῤειον ἄὐυτδ, Χχαν ἐπιϑήσετε ἐπ αὐτὰ συμίαμα, χαὶ προσάξετε ἐγαγτι Κυρίου εχα- 

ςος τὸ “συρεῖον αὐτϑιλπεντήχοντα χαὶ διαχόσια πυρεῖα, καὶ σὺ χαὶ ᾿Ααρὼν ἕχαςος τὸ πυρεῖον 
9 06 » 7 [74 ἈΝ ρ 3 οὐ ᾿ςψ 9 ΄ ᾿ 9 95 3 . ἰδ »Π]) 7 » 3 

αὔτϑ, Καὶ ἐλαξεν ἔχαςος τὸ “συρεῖον αὑτοῦλ χαὶ ἐπέσηχαν ὁπ αὑτὰ αῦυρ, χαὶ ἐπέδαλον ἐπ 

λα 44, τού. ἡ συνηϑρ.} αὶ ἢ 77. οἱ συνηϑροισμένοι Ψ]]. η σὺν- 
ἐγμεένη (ἢς} 17], εοπντοναιὶ δε Αὐτή. τ. αἰΐαυθ. Ασην. Ἐή, πρ' 

τὸν Θεόν] εονανε εο (ομρῖ. καὶ ᾿Ααρὼν] “κνοη αμΐϑρι δἷαν. Οἱ- 

ἴον. τίς] τι ΤΠ], 48, 118. ΟοπΊρΡ!. τίς ' Ἵμαγαξζ, τηϊπογς Αἰεχ. 

δια γογῖ.] διεγογγύζετε. -ΑἸα. 
ΧΙ. καλέσαι) λαξεσϑαι (ῆς) 82. δΔαϑὰαν] Φαρήση ρῖο πιοτὸ 

δῖαν. Οἴἶτορ. ᾿Αδειρὼν] Αδηρων 4.4). ςο, τού, 134. Αξιρὼν 29. 
Αξιρον γς. “4ῤίνοπ (ορῖ. δῖαν. Μοίᾳ. Αττῃ. τ. αἰΐψυιθ. Ασπ. Ἑά. 

υἱοὺς} νιον 9. εἶπαν] εἰπὸν 33) 44, ζ4,) ς79 75. Οὐπρ. ἄνα- 
ξαίνομεν) ανοιδαινωμεν 75. αἰζεπάίοσπ ΛΥΉν. 1. αἰΐχαε. Αγην, Εα, 

ΧΙ]. τῶτο] σ᾿ ῥγαηνίυης ΓΝ, ΑἸοχ. σκῳ Ρυοιίπκυπε Ατϑθ. 
1.2. κα 68. (οπῆϊ. ΔΡΡ. ἴῃ αἰϊυποπα 334. Οεοσσ. τοῦτα (Πς) 73. 
ἀοε δὶ ταῦ. τ..2. εἰ ἦος 8ϊαν. Οἴἶγοσ, ἀνήγαγες) ποη εἰαχίβὲ 
Οεογρ. ἡμᾶς] υμας (ἢς, πιεμάοίε) το. ἡμὰς εξ Αἰγνπῖου ΧΙ, 
10) ζ4. 7.. 118. Οοπῆξ. ΑΡΡ.]. ς. ἡμᾶς εἶ ἐρήμου .83. ἡμ. εἰς 

γῆν] Ὀἷς Ἰςηρία ΝῊ, εἰς γῆν ῥέουσ.} εἰς γὴν εἰς γὴν ρεουσ. 40. 

ἐκ γῆς ρεουσης ΧΙ, τς, τό, 44, ς2,) 54) ς7, ςΒ8, 71, 73) 740. 75» 70, 77» 
82, 84. τού, 131) 134. ΟΟΠΡΙ. (τ. Νὶς. δ51᾽αν. Μοίᾳ. Ασγη. σ. 8}}}- 

φιε. Ατηι. 1. (οπίϊο. Αρρ. 1. ς. Ηϊως ἜΡΟΙΠΑΒΠΙΣ, δυσφημία καῖα 

τὸ Θεοῦ, ὦ ὃς γῆν ἐπηγίείλατο. ῥέουσαν γάλα καὶ μέλ» οἱ δὲ τέναντίον 
φασὶν, ὡς ἘΚ ΤΟΙΑΥΤΗΣ αἀνήχϑησαν ΓΗ͂Σ εἰς ἔρημον τόπον, ἴῃ 
(δῖ. Νὶς. δά 1, εκ γῆς ῥεουσὴς ΤηΔΓρΟ ὃς, εἴ μυΐπιᾶ ΤηᾶπΠι 1320. ἧἤς 

ἦπ «παγαῶ, πηϊποῖε Αἴεχ. ἄποχτ. ἦμ. ἐν τῇ ἐρ.} αὶ 10, 1οϑ. 
ἐποκτ.----τ- ἀμπελῶν ἴῃ οοπι. 14} α ἢδες εἴ 4188 ἰὶς ἱπίεγαςεηῖ, φιδη- 
4υδηλ ἰπ εἰταίοης ςοπεῖμαια, Οοηε, Αρρ. 1. ς. ἡμᾶς 23] "μας 

ἐρήμῳ) Ἢ ταύτη 44, ς8, 74) 84, τού, 134. 

Ἔ χὶς τὴ. 1. αἰϊψυς. Αὐτὴ. Εά, {ιδ)πριης ἤρπυπι τογτηϊηδὶθ, 

ηὐυδῇ ἴι ργαοοάεμπεδυς ᾿ῆει δΔἀρούτυπι Ηεχαρίαγε ἤρηυπι, Αταῦ. 1.2. 

ὅτι---ἡμᾶς ἴῃ σοι. 14] α μὲς εἴτ΄ φιια 115 ἰπιτεταςεηῖ 21. ὅτι χα- 
ταρχ.. ἡμ.3 οτι συ ἀρχῶν εἰ καὶ καταρχειῖς ἡμῶν τὸ, το8, 118... οτι 
συ καταρχ. "μ. ΙΝ, 8. κατάρχεις}. κωταρχὴς ἰπ τεχῖι!, [ρα κα- 
ταρχως πιᾶγρΟ, Χ. κωτάρχης Οοηρὶ. εχρχμπὶς χα]ατυράννεις ἡ ἡμᾶς 

καὶ κατάρχεις (εχ ϑγπιπηδοβμὶ ἰδβίοπε) Οδουρ. ἡμῶν; "Αρχὼν εἶ: 
καὶ] ἡμων αρχων; εἰ χαὶ “ 82. ρμοῖ Ἴ55 Δού ἰπυρλο 118. 

Οοπιρὶ. 
ΧΙΝ. Αρχ. ἐν ἜΣ α 19), τοδὶ 

),2) 76, 84. 134. καὶ δρχ. εἰ και συ 32. καὶ ἄρχε καὶ (οὶ. 
αρχ΄. Φφγκαι σὺ ΠΙ. ἀρχ. εἰ ἢ καὶ συ τς. ἀρδεὶ οιᾶι 1, τού, τῶσ. 
Αταῦ. 24. Θεοῖς. αρχ; εἰ καιγε ΧΙ. πο ΡΟ εἶ, θά ροῖ σὺ, Ῥίδηξ 

ἀππίορυ 180: ἄρχ. εἰς; καὶ σὺ, 1εὰ εἶ ἴα ςπαταῖς. μείοτς,  Αἰεχ. ἄρ. 

χων" εἰ καὶ σὺ τὴρί. κα ἄρχ. εἶ, ες κ᾿ σὺ, δα πᾳθοσς, αἰξίναδ τλρτωτῆ, 
Αταῦ. 1:. 2. λ καὶ σὺ εἴ. θεῆς. πάρε τα ΑἸπτμο το κίας. ΑΥπ,. 

ἘΔ. εἰς] εἰ 130. εἰ εἰς 74,,.034. 4 ηην} “ἀἰτιόυ οστὶ ῥτγὸοταϊ τς 
Οεογρ. εἰσήγαγ-.} εἰ εἰσῃγᾶγ. ΝΈΕ. ρετοϊσῦον ἐτρ εχαι ἤρῇμπι 
οτη  ἤιοῦ 5, δὲ πιάγρίἱ οὐκε (Πς) τάξον ὈΙΣῸΓ 40. αἰϊα πι3πηυ, τού, ποσ. ὑην 

“γοΐαπίιὲ Αταὺ. 3. τίη. .1. αἰΐψυςε. Αταν. Βά. ᾿ . ἔδαχκους } εἰ ἐδωκας 

129. ργιβοεάϊε ἴῃ τεχῖὰ πχῆυπι οὐ ϑηὶς, σὲ οὐχ τηάγ ζει δας πδίτας 

Δ1ϊὰ τιᾶηυ, τού. αὶ δέδωκας ΔΡρΟΝ πατ. ᾿ῃ (αΣ. Νὶς. 44]. πο ἐἐράδ βὲ 

συ αρχ. εἰ κι 445 ς45 74, 

Αταῦ. τ. 2. 3- ἡμῖν] ποὰϊε ἐς. ταν... τ... ἀλημο.. Αὐτὰ, Εχξ 

κλῆρον] ἐχρήπης μέρος 5ἷδν. ΜΙΟΙΆ. ἀγρ} αγβων' ςῷ, ςς. Αππῃ.. 1. 

αἰίφυς, Ατπ. Ἐα. ἀμπελῶνας) ἀμπελωνος τό’ 28, ς7, 74.» 76, 
77, 110, 131, 134. (αἵ. Νῖσ. 8[δν.. Οὐἶγος. αμπελωνων. ρηϊπο, 4:4 
ρογ ων αἀ ἢπεπι εἰξ ας {υρτγϑίοτιρι. ἃὉ αἷα πρᾶμα, ςς. υἱπεάνια 

Θεοῦ. Αὐπὶ. Ἱ.Ἅ αἰίφωυς. Αγ. μά. ροΐὲ ἀμπελῶνας Ἰηϊειτοραῖνε 
ἀϊπίηρυϊς ΑΙεχ. τοὺς ὑφϑ. ---ἰξέκοψ.} τί ὅτι ἐξέκοψας τὰς ὁφ9. 

ἡμῶν, καὶ σὺ ) ἄρχεις. ἡμῶν; Οοπῇϊ. Αρρ. 334. εἰ μὴ καὶ προσεί- 

σνφλῶσαι ἡμᾶς ἐπιϑυμεῖς ; ἴῃ αἰαἤοης ΑΡοΣπατίμβ ἐπ (δῖ, Νίς. δά 1, .. 129, Οὐρὶ. 

τοὺς ὁφ3.} εἰ οοκίοε Οορῖ. Αταδ. τ. 2. δῖαν. Οἷἶγορ. ὕδοσρ. τῶν 

ἀνϑρώπ. ἐκ.} τῶν ἀνδοων εκ. 29. ποβνάπι Αττλ. τ. δἰ ψαθ. Αττῃ. Ἑά. 
α ἐκείνων θοῦ. ἀν ἐξέκοψ.] ἂν ἐξεκολαψας (ἢς) ΧΙ. ἂν ἐκοψας 
ς7, 73, 130. ἀνέκοψας τό, 32, 77, 121. ΟΔῖ. Νίς. ἀπέκοψας ΑΙ(, 
λα ἄν τό, ς8, 84. 129. Οοιηρὶ. Οορι. εἰ Λ' οεεαεαυεγῖς Ατδὺ. 3. εξ 

“") ἐὔοωώϊες Αττη. 1. Ναὶ ἐβοάϊες Ἄτγαθηὶ (οαά, τοὶ φυϊ. Ατην. Εὐ. ἐκ 

ὠναξαίνομ.} οὐκ αναξαινωμ. 7ς. ποη Μεφωεπμγ ΙΖ Αταῦ. 3. -Ἑ δή 1ε 
Αττη. 1. ααιθ Ασα). Ἐα. α Διγαῦ. 1. 2. 

ΧΝΨΝ. ἐξδορυϑ.} ὠργισϑὴ τηᾶγρο ῥτίπια πηᾶπι 130. ἰγαίως οὔ 
(Ἄγπ. 1. αἰϊίφιο. Ασα. Εά, Μωυσῆς} α Δ. 1. κα ἴῃ ἴσχει, ἴδ 
μαῦεῖ τἸπᾶγρο, Ασηι. Ἑά. τρ. Κυρ.} Δονεῖπο Οεοτρ. πῃ. 1. 11- 
416. Απη. Εα. μὴ πρόσχ. εἰς τὴν ϑυσ. αὐτ.} μη τροσδειη (ῆς, 
Ὠυ 1] προσδεχη)) τας προσφορᾶς αὐτῶν ὨΥΑΥΡῸ ΡΥΪΠΊα ΤηΔΠ 130. 
εἰς τὴν ϑυσ.} τερος τὴν ϑυσ. ΙΝ] » 58. ΓΗ οὐπὶ διτ. δῖαν. Οἴτοσ. 

αὐ πολ εῖα σιλῃ ατιϊουΐο Οϑοῖς. Α Αγτπι. 1. αἰΐϊΐψυς. Απ. ΕἘά, ἐκ 

ἐπιϑ. οὐδ᾿ αὖτ. εἴλ.} δωρον οὐκ ὅς. ς4. ΕΙῈ ϑωρον αἰϊογιπι, εἰ ποι 
ἔπος τείεγεπάυτι, οὐκ ὄνον ἑνὸς αὐτῶν ἔλαδον ῬτοΤορ. ἱπ Οαΐϊ. ΝΙς. 
Ἐχίςτιδῖς Ιπΐρρ. α᾽ϊοβ.1 φιοπίαρι ργασπηπταπς Ατὰρ. 1. 5. Οεοσ. 
Ἄτγπι. 1. αἰίφιει Ασπῃ. Εά. - ἐπιϑύμημα] ἐπεϑυμησα. (ἢς) γ4, 
134. εὐπομρίμεεης Πξη, Ἰηῖρ. αὐφμιά (ορῖ. ἴῃ παπι." ΡἰΌΓΑΙ; Ἔχρεῖ- 

τὴῖς δῖαν. Οἴτοσ. οὐδενὸς} α 9. αὐτῶν 1] αὖ ἐς αν. 
ἍἌπη. τ. αἰφυε. Ἄτην. Ἐά. , Οδοτγρ. εἴληφα) -Ἐ οὐδὲν το, τοϑ. 

-Ἔ τι 44,7... 84. τού, 1534. ἔλαξον ῬΆΪΟ., 412. φωϊώ ἀεοερὶ Ιτεη. 
ιρ. ΦρῸ πολ ἀιζορὶ Ατπι. τ. 4146. Αττγ. Εα, 

ὡρ᾿ αὑτῶν Χ. Τὰρί. «ὁ ἰἰε 5ἰᾶν. Μοίᾳ. Ατσπι. τ. αἰῆψῃε, Ατπι. Ἑά 
ΝΊ. πρὸς Κορὲ] ἐχρήπιαπε, τῷ Κορὲ Οεογρ. Ατὐπι. 1. δἰ ἴιιθ. 

Ἄδα Εα. 

δου} μου 7ς. 
Οἴτορ. ΕΝ σον Οεογρ. 

“- ρεδιγυης Αγαῦ. 1. 2. 

ι52. 129. 

γίνεσϑε] γένεσϑεὲ γ4. γενεσϑαι 134. εγὶτρ 8[αν. 

ἕτοιμοι) “Ὲ Ργδπιπιης ἹΨ΄, ᾿ΑἸεχ. 
. ἔναντι] ἐναντίον ΧΙ. σὺ) καὶ συ 

᾽Ααρ. καὶ αὐτοὶ] αὐτοι και Αχαρ. ΕΗ Τν, ΝΙ, Χ, ας, 

12. 

13. 

14. 

16. 

18, 

υ} 

16, 18, “8, 30, 32, 44, 54, 58» τό, ς7, ς8, ς9, 64,71, 73» 7ς», γ6, «ἡ 
.27. 82, 84, 8ς, τού, 1οϑ, 118, 128, 1295) 130, 131) 134. (οπιρὶ. 
«Αἰοχ. 1ἰρί. δῖ, Νὶς. Αὐὰρ. 3. Οεογρ. 
δἰϊφυς. Ατπι. Ἑά. 

ΧΎΥΤΙ, Καὶ λάξ.}] , καὶ Οεοτρ. τὸ πυρ. αὐτο ο τὸ τῦυρ. 

αὖτ. ἴῃ σοπι. 18] κα δἰϊτεγιῖγα εἰ 4ι1α5 Ηἶβ ἰητοη]ασεηϊ ς2. «τὸ πρυ- 
ρεῖον. 15} ἴῃ πυηγ. οἰ υγὰ! ἐχρείπης 8ίαν. Οἴἶτορ. καὶ ἐπι9.] 
σοι ἐπιϑησέτε ἐπ᾿ ἄντω τῦυρ καὶ ἐπι). 57) 73» 131. (δῖ. Νῖς. [ὰ- 
θεῆς οδάεπι, αἰ - φυοί αὐτο, τό, 248, 30, ς2, ς8, γ7, ὃς. ἐπιϑυ- 

σετε] ἐσιϑέτεικ ς.. »ν αὐριον τό, 20... ἐπ᾿ αὐτὰ] ἐπ᾽ αὐτὸ τό, 28, 
9, ς2, ς8, γ᾽, 82,.8ς. ἐπ᾿ αὐτω ζ7, 73. 180» 121. Οαῖ, Νὶς. 

Ἁ ᾽ Ἁ 

α Χαι αντοι ΧΙ. Αγ. Σ- 

Οὐ οτς. ϑυμίαμας---ϑυμίαμα ἴῃ οοπὶ. 18} α αἰτεγυῖγ, δὲ ιν 
διἷ5 ἱπιεδοεθο θό. ϑυμίαμ.] ἴῃ πιπν. ῥ᾽ υγαῖϊ ἀχρυτπυις Αἰτῃ. Σ. 
αἰίηιιε. Απη. Εά. ἔναντι). ἐναντίον τοβ, τ18. Κυρίου) Ἕ αν- 

θιον τό,.48, 40, 52, 57, 73» 77» 8ς. (αἴ, Νίς. ἕκαρος] ἜΜΕΝ 

ϑίανι Οἴἶορ. - .᾿πεντήκ. καὶ διακ.} διακ. πεντῆκ. 44. α τεντήκ. 

χαὶ (Π0) Αταῦ. 3. πυρεῖα} κα ΑΥαΌ. 1. 2. δου Ϊπι ργαπιϊπυηξ 

ἍἌπωςοι (οάά. δἴφυϊ!. Αππ. Ἐὰ. καὶ σὺ] α καὶ ϑίαν. Οἰΐϊοσ. 

δοῦν. καὶ ᾿Ααρ. 7. καὶ 75: ἕκαςος 1} α 129. -Ἔ εαρὲς 

(αρι.. τὸ ψυρ. αὖτ. υἷι. τὸ σνρ. αὖτ. ἴῃ οοπὶ, 18} Αἰτογαῖτὰ εἴ 
νας 115 ἱπτεηάσεης Αἰά, Ατῃγ. 1. ρῦυ τε δὲν 
τὸ ΧΨΠΠ. Καὶ ἔλ.---αῦρ) πιᾶγσο λαξοντες δὲ ἐκαςος πύρειον ιδιαν 

ν πιϑέντες. εἰς αὐτὰ πσὺρ 8 ςγ εἴ ρτίπηᾶ ΤηᾶΠὶ! 120. καὶ ἔλ, ἔχ. 
σὺ πυρ. αὐτ.}] αὄ 54. 71. ἔλαξεν) ἀνελαξεν ὅ4. “ελαδον ΙΝ, 32, 
ς. 8δίδλν. Μοίᾳ. ἔλαβον ἰῃ οπιλγαδς, πήποσε ΑἸεχ. αὐτῷ} εαυτα 

καὶ ἐπέϑ. ἐπ᾿ αὐτὰ πὺ2} α 11. μιαθεῖ ἰπ ομιλταῖ, 

᾿ ὦ αὐτῶν το χά τωρ 

ἢ" 
ν. 5 

τὴν συναγ.} α τὴν Αὐήερηὶ Οοάά. αἰΐφυ!. Ατα. ΕΔ. γ ΤΠ .ὲ 



ἈΡΡ͵ΙΙῚ. ΘΜ Ὸ 1. 

ΚΕΦ. ΧΥῚ. 
,. τὶ ΄ .».ν “Ὁ Ξο-ς5Ξ.Ἤυ᾽ηῃ., ͵’ δῷ 9 ἤ ᾿ δ .Σ “ ἢ 

αὐτὰ ϑυμίαμα" χαὶ ἐξησαν παρὰ τας ϑύρας τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίου Μωυσῆς χαὶ Ααρῶν. 

19. Καὶ ἐπισυνέςησεν ἐπ᾿ αὐτὰς Κορὲ τὴν πᾶσαν αὐτῇ συναγωγὴν “παρὰ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς τοῦ ἃς. «4.5 
4 ν ε ΄ »ὔ 4 ἰδ 'ϑι ςς ϑ ΄ ΄ Ν, ρω 

20. μαρτυρίου" χαι ὠφϑὴ ἢ δόξα Κυριδ ὰσῃ τὴ συναγωγή. Και ἐλάλησε Κνροιίος προς Μωῦυσὴην 
“.»"» Α ᾽ ᾽ ’ 3 γά φω ΦΦ Ζ΄ "»"» ᾽ὔ’ » Ν 4 ᾽ὔ 

. χαὶ Ααρων, λέγων, Αποσχίσϑητε ἐχ μεσὰ τῆς συγαγωγῆς ταύτης, χαι ἐξαναλώσω αὐτοὺς εἰσά- 
.᾽.ν 5. Ν “ 9. “ὁ " ᾿ Ν κῷ ΄ ν ΄ 

22. παξ. Καὶ ἔπεσαν ἐπὶ προσωχὸν ἄντῶν, χαὶ εἰπᾶν, Θεὸς, Θεὸς των πνευμάτων χαὶ πάσης σαρ-- 
΄ δϑ})Σ7 ὦγ»ν ΨῬ Ὡ  Ν“Ν ἰω Ν, Ἃ 3 Ν, - ΄ ".Ἕ » ᾽ὔ Ζ 

23. ΧΟζ" εἰ ἄνρωπος εἰς ἡμᾶρτεν, ἐπι σᾶσαν τὴν συναγωγὴν οργὴ Κυρίου, Καὶ ἐλάλησε Κύριος 

24. πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τῆ συναγωγῆ, λέγων, ἀγαχωρήσατε χύχλῳ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς 

25. Κορέ. Καὶ ἀνέςη Μωυσῆς, χαὶ ἐπορεύϑη πρὸς Δαϑᾶν χαὶ ᾿Αξειρῶν, χαὶ συνεπορεύϑησαν μετ᾽ 
)» κ ΄ ε ΄ » “, ν 2. ὁ Ν Ν ᾿ ͵ 3 ΄ 

“46. ἀυτ “σαντες Οἱ ππρεσδύτεροι Ισραηλ. Και ἐλαλῆησε προς τὴν συγαγωγῆν, λέγων, ἀποσχίσθητε 

ἀπὸ τῶν σχηγῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν σχληρῶν τἄτων, χαὶ μὴ ἅπεσθε ἀπὸ πάντων ὧν ἐςιν αὐτοῖς, 

27. μὴ συναπόλησϑε ἐν πάση τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτῶν. Καὶ ἀπέςησαν ἀπὸ τῆς σκηνῆς Κορὲ χύχλῳ" χαὶ 
Ν “Ν»Ἡ» Ἃ 3 ψ’.. "ς 4 7 Α, Ν ΄ φ. φ. -» .“ ᾿Ν, ε«᾿ ἴων 

Δαϑᾶὰν χαὶ ᾿Αδειρὼν ἐξήλϑον, χαὶ εἰςήχεισαν σαρὰ τὰς ϑύρας τῶν σχηγῶν αὐτῶν, χαὶ αἱ γυναῖ- 

τϊποτο Αἴσκ. ἐπίϑυχαν) ἐπισυγχν 18. 10, ςτν 20. 1211. ΟΟτη 140, 52.) ζ7ν 77. 8:7, 130. κα (Ω ἴσχίι! ολιίςπι, οι] τηλγγίηι δαἀ(ογρΩΣ αἰνὰ 

ἐπ᾿ αὐτὰ 195] π᾿ αὐτὸ ΧΙ, 28. 8ς-, 1:ο. Ἄγαϊν. 3. δίαν. Οἴτον. ὕεοσν. πιῆηις, 131. 
“π᾿ αντοὸ ρτίπιο, (ες ἐπ᾿ αὐτὰ πυης εχ ςοἰτεόλίοης, 1. ἐπ᾽ αὐτῶ τ ΧΧΙΜ, τῇ συναγ.] ταις συναγ ΎὙ χις ΠυΆΓσΟ 2170 ΠΊΣΠῸ 111. σμρι 

, τ ἀπ᾿ αὐτὰ 25], ροίτεπια εἴ αι: δίς ἐηἴετηαςεπς ΑὙΔΌ. 3. ἱἰπ ῥβπάρφογα Ατῃν. τ. 3ἰἴυς. Διπι. Ἐή. Ἐκ ΑΠδ. αν 5... τ λεὼς 
ξ.χλον) ἐπιϑαλαν 109) 48, ς8, (0, τοϑ, 118, 110. ἐπέξαλεν 18, ςζ, Οξογρ. λέγων] ε΄ «αἰἷς Οεοτᾷ. εἰ “ἴτε Ἄττῃ. τ. αἰδίηις. Αὐτνν. 
118, 1:9. (᾿οπιρί. ἐπ᾿ αὐτὰ 2] ἐπ᾿ αὐτων τοῦ. ετ᾿ αὐτο ΧΙ, ἙἘά., κύκλῳ] λέγων (ἤς) 18. απὸ τῆς συναγ.} απο τῆς σκηνγ: 
48, Βς. τοῦς. αἵ ἢς ρείπιο, (πὰ τὰς ἘἜχ (οΥΓ. ἐπ᾿ αὐτὰ, [1]. “υ- απὸ τῆς συναγ. (ὑυἱπα Ἰεᾶιοποι) 16. α τῆς Δειη. τ. αἰφις. δσιπ. 

μίαμα)] εἠγπιασκαία τῆν. 1. τὰς ὅυρ.) τῆς συε. ὃς. τὴν ϑυὰν ἘἙΒὰ. Κορί) ἰ ἄσϑαν καὶ Αξειρωμ εὐπὶ Ἀ ἤρπλίια [Ν. -Ἐ «αὐςστπ 

ΙΝ, ς8. Ατην. ι. αἰΐφυς. Ασαν. Εμὶ. τὰ μαρτ.-- τὴ μαρτ. ἷπ οι. (αῖ. Νίς. - εὐάςηι, αἰ χυοά εἰ ργσπνπαῖ, Απιρ..3. Ἐ ἀαϑαν καὶ 

1090] λ αἰϊεσιῖτα εἴ αυᾶ ᾿ς ἰπιεηαςεπῖ ᾿ς. ᾽λλρ.) Ἔ ὦ ὧν Αβειρὼων 32. Οορῖ. -Ἐ καὶ δαϑὰν καὶ Αὔειρων Χ, τς, τύ, 18, 28. 
Αταῦ. 1.  ο" οσενς; φαὶ τὰν ἐ|9 Αταῦν. 1. 52. 10, 57), ς8, 64, 73, 77. 83, 8ς,) τοϑ, 128, 130, 111. (οτηρὶ. ΑἸ. 

ΧΙΧ. Καὶ ἐπίισυν., ἐπ᾿ αὐτ.} α Ἄγιδ. 1.2. Μᾶς 2] βηςπὶ σον [1{ρ{. δίλν. Οἶτορ. ὥδοῦρ. Αττπ. τ. αἰἰαις. Αται. ΕἘά. Ἐ επάοπὶ 

πηϑι}» 18. ἐπισυνέγησιν) ὁ ἐπισυγησας Ν]], 40, 82. ἐπισυγσνσας εἰπὶ κζ ργωπηο Αἰεχ Ατδῦ. 2. ἕο διαιάση 'ς εὐ'Ὸ “δείσωπ σαττὶ 

“59: ἐπισυνίςνσαν (αἴ. Νς. δίλν. Οἶτοξ. ἐτ᾽ αὖτ. Κορὶ)  Ατῦ.3. ὥρῃο ἐς, εἴ ουὐπὶ ἄπο ἔμπα! (δ) υπᾶτο (ἢς) Αταδ. τ. -Ἔ καὶ Δαϑ. 
" ες δὰ ἤηεσι ςοιτιπιστῖδ 18. ἐπ᾿ αὐτοὺς} ἐπ᾿ αὐτὼ ὧν. , ἐπ᾿ χαὶ Αδηρων 10, 44, 72, 76, 82, τού. τι8ὃ, 134. Ἔ καὶ Δ... και 

τ (Δ) ὙΙ. τὴν πᾶσ. αὐτ. συναγΎ.] εἰ οπεπὶ; Κγααχζοζα εκ, Ἀπθ. Αβιρον )ς. - καὶ Δαϑ. καὶ Αδιρων ς4. δῆιν. Μοίᾳ. - εἰάεπι, 
οὐ δα ας 4. 8,λν. Οἴἶτος. ὄησρορα ᾿ληῖυπι Αταῦ. 1. τὴν πασ.) α τὴν πἰῇ αιοά Αδειὼρ πδῦςελῖ, ςς. -Ἐ εδάεπι, πὲ αυοὰ Αδερω παθεαῖ, 84. 

Αἰεχ. αὐτοῦ) “ν ῥγαπικῖυηῖ ΓΝ. Αἰεχ. κα τς. Αωδ. 3. αυ- ΧΧΝν. Καὶ ανίέςη] α καὶ 44. Δαϑ-. καὶ ᾿Α5.] αὐτοὺς 44. 
τὴν γ,. αὐτ. συναγ.) συναγ. αυτ. τό, ς7, 73ν 77ν 108, 131. Ολ. κα καὶ ᾿Αδ. 64. ᾿Αθειρῶν) Αθηρων 134. Αὔδιραιν ΝῚ]. Αἰδιρον, 
Νῖς. Οεοῖζ. αὖτ, τὴν συναγ. ΑΙεχ. τὴν ϑύρλν) τας ϑυρας 29, {ε ἢιρετ αἱ εἰ α (ιρεαίοτιρι. εἰ ὁ ἀυοῦυ5 ρυηδεὶς (υρτὰ ποιλζιγ, ἃ ρτὶ- 
30. 71,) 74, 76, 84. τού, 129, 134. (οιηρμί. Αἰεχ. ϑδίαν. Μοίᾳ. 

ταση]}) “ἑ ρὲ “ϊω (ἢς.) Οὐεοεκ. τῇ συναγ.} ἴῃ [ἧς νετθϊἘ ςαρυῖ 
χνὶΐ εἰδιώυοῖ ΑἸ. (δι. Νὶς. 

ΧΧ. πρ. Μωυσ.) λήοβ' «υπὶ ἀατῦςυϊο Οδοῦζ. ἐν Δήνε Ατπι. 1. 

δἰϊίαυς. Απῃ. Εά. ᾿Δαρ.} “στο! ςυπὶ απ ςυΐο Οεοτς. ἐμὰν “4- 
σονς Αγαι. τ. αἰΐηυς. Απη. Βάὰ. λέγων) εὐ ἀϊεεδαι Οεοῖᾷ. εἰ 
ἀϊει Αὐτα. 1. αἴβηυς. Ατπι. ΕΔ. 

ΧΧΙ. ᾿Αποσχισϑητε) ατοσχείΐαι ης. ατοσχίσϑετε Αἰεχ. ἐχ- 
μεην ἴω πιῇ. ἀμ4}} διαν. Οἴτορ. -ἢ εκαγος 18, 128. ΑἸά. ϑίαν. 
ΔΙοίη. τῷ Απιδσ. -Ἐ απο ψυ γας τῆν νι δἷαν. Οἤτορ. μέσυ) 

πιὰ πιᾶπυ, )ς. Αδειρω 84. ᾿Αδειρὼμ Ταπιδίς. 11, ὅ89. εχρτί πεῖς 
᾿Αδιρὼν δῶν. Μοία. καὶ συνῖπ.} α καὶ Οὔογρ. 
“ ρμιξπήκυης ΓΝ. Αἰεχ. , ς8. 

ΧΧΝῚ. ἰλαλησε! εἐλαλησὶν εχ οοιτ. θὰ ἐλαλησᾶν ρῥεΐπιο, τῇ. 
«Ὁ. τὴν συναγ.} ῥκαχοραν σὰὺπὶ ατίουϊο Οδοῦσ. ἐσ βπσχοσα οὐπη 

αςειϊο Ατπὶ. 1. δἰδαυς. Αττῃ. Ἐῤ. λέγων] ε' ἀϊεεόα! Οεοτρ. 

“ “ει Αἰτα. τ. αἰΐφυἊβ. Απη. ἡ. ὠποσχίσϑυτε) απελϑατε Υ.. 
ἢς πιδῖγὸ ς8. απίλϑετε το, τοΒ, 118. γεζοάμε σαν. Οἴἶτοσ. -Ἐ δὴ 
18, 128. “« ἰάεπι ουπὶ Νὰ ργαπιῖο ΓΝ. -Ἐ Ἰάεπι (δ Ἀῴα εἴ ἴπ οἤδ- 

τβέϊ. πιΐνοθε Αἰεκ. τστῶν σχηνών] α ςςζ. τῶν σχηνωματὼν το, τοϑ, 

Γ 

“σαντις) 

μέσω γ:. τὺς συναγ. ταῦτ.) τῶν ἀνδεῶν τάτων, οἱ ν ήεῖιτ, ἢ 118, στῶν ἐκεινων ς0. τῶν ἀνϑρ.) α τῶν Ἀπηςηὶ Οοὐά. αἰ χιυῇ. 
αἰϊυΐουε (οπἶϊ. Δρρ. 33ς- ταύτης} α ἰπ ἴεχῖι, (εἀ πδϑεῖ πᾶγζο, Αὐπι. ἕἘά. τῶν σχλ. τάτ.} τούτ. τῶν σχλ. [απιδίς. ἰΐ, 689. Ογρε. 
ΤῊ: τεῦ, ψ..2. ἰσάπαξ]) γερεπίε 8ιαν. Μοίῃ. τῶν πονηρὼν τουτ. ΙΝ. εχρηπγυηὶ τῶν σκληροκαρδιων τάτ. ϑἷαλν. 

ΧΧΙ]. Καὶ ἔπισ.) α (4ς} 19. κακαὶ Αται. 1. δΐᾳυε. Ατπι. Ἑά. ΜΜοίᾳ. Αττη. :. κα τῶν σχλ. 19. α τῶν Οδογξ. ἀπΊ]ισϑε] απ- 

ἔτισα») ἐπισον ΧΙ, τς, τό, 18, 32, 44. 54. 57, 64, 73» 74.9. 74ν084,ἅΨ, τησϑιὲ )ς. απῆησϑε ς7. Οδῖ. Νῖς. πάντων} γα Αττη. τ. ν}}- 
τού, 118, 120, 131ν 134. (Ἄπιρὶ. ΑἸά. (δι. Νίς. -Ἔ οσγαιν δονπο ᾳῦςε. Απη. Ἑά. ὧν ἐς.) α Αππ. 1. αἰϊΐφυε. Αστιν. Ἑὰ. ὧν) 
λ΄ ει“ κανον Οεοτς. ἰπὶ πρόσωκ. αὐτ.} ἐχρείπις κάτω δίῖν. «ὦ (4, "ς. οσα ΡΝ, Ν], τς, τό, 18, 49, 30, 32, ζ1, ςςν, τό, ς;, 

Οἴἶτος. α ὥοο. αὐτῶν} αὐτου )ςζ. εἶπαν) εἰπὸν 18, 19, 
32. ζ4,) 74,73. 84, τού, 13... Θεὸς, Θειὸς} ὥς, ἰδὲ ἔωρεῖ ος ἰῃ 
υὔγᾶφυε νοοε εἰ ε {ιρειίςρί. ρεΐππια πιδῆι, 111. Θει, Θεὲ ΥἹ], 44. 
74. 76, 83, 84, τού, 134. ΑΙ. φισχνρος Θεὸς Θως ς8. ο Θεὸς 

ο Θεὸς τοβ, ε18, τ49. (οπιρ. ο Θέος ᾿ἰδηῖϊυπὶ γ)ς. ΤἼεοὐοτεῖ. ἰπ 
(κι. Νίς. 4]. τῶν πνευματων) τῶν πατέρων (4. ς7,, 73, 83. ΑἸα. 
δίαν. Οἶτορ. ὥδοῦς. ϑδοϊδοες πνατὼν εἰ τρων ςοηέξυόεγυπι [ἰΌτασιὶ. 
διό ἰὼ φορλίνο ἤπρυίατί Οορι. τασης) ονενὶ:, (εὰ τᾶπὶ δὰ 

ς8, (9, ὅῳ γ3ν 77). 82, ὃς, 1οϑ, 128, 130, 131. (οπιρὶί. ΑἸά. ΑἸοχ. 

1ἰρή. σαι. Νῖς. Ῥεπιδίς. 1. ς. οσω τηᾶρρο Χ' αὐτοῖς) ξογωπε 
χει. πη. 1᾿. αἰδΐησυε. Απῃ. Ἑὰ. μὴ] - ποτε 18, ς8, 128. 
Ἢ ἴάεπι οὐπὶ Κα ὑγαπηῆο ΓΚ. -Ὦ ἰάστη Ὁ δὰ εἴ ἴῃ σπαγδῶ,. πλποῦῖς 
Αἴεκ. φσυναπτόλησϑε) -ἰ- εἰ «οι ἴῃ ὑῃ0 Ϊ. (εὐ ποι ἰπ αἰΐο, Ουργ. 
ἐν τ΄. τῇ ἀμ. αὐτ.) αὐτοῖς (οπῇι. ΑΡρ. 31ς. στάση τῇ ἀμ.) 
φιονόν: ρεζεαιὶς ἰπ ὑηο 1. (εὰ ἵπ αἰϊο δεζοσίφ ταηΐυπι, Ογρύ. , πάσῃ 

Ἀσὰ. 3. εκρείπιδ οπηωξά ἰπ ἤυπιὶ. Ρίυτγα!! Οεογρ. 
να ηυᾶπν δὰ εαγπὶς τοίετ, ( ορε. εἷς) τις γ3. Οορ. ἐπὶ) ΧΧΝῚΙ. τῆς σίην. Κορὲ] τῆς Κορε συναγωγης Ν1]. τῆς συνα- 
“ἰ γερισ δῖαν. Οἴτος. Ασπι. τ. τὴν συναγ.} α τὴν ΧΙ, 128. ὀργὴ} γωγῆς Κορὶ [απιαίς. ἰϊ, 8. Ατττι. τ. αἰθψυς. Ατπν. 4. ταδεγημα- 

Ἀργὴ ΧΙ, τό, 18, 18, 30, 44.) 64. τό, ς79 64, 73ν 74. 74» 82, ὃ4, 
8ς, τού, 128, 1120, 1312) 134. (ὐοπιρὶ. Α]4. Αἰεχ. 1. (δι. Ν)-. 
ΤΙκούοτσεῖ. '. Ὁ. “Ἑ φεπὶ (ὐρῖ. τὰ ρὑταπιπυης Οεογς. Ἄπῃ. ᾿. 

αἰΐυς. Απη. Εά. 
ΧΧΙΙ. ἐλαλ.) εἰπε 44. ϑδν. Μοίᾳ. πρ. Μωυσ.}) - και 

Ααεὰν 15. ΔΙ τοῦς. ἐμὲ Μοίε τη. τι. αἰὔθηυε. Απῃῇ. Ἑά. 

λι7.} αὕἀ11.. δἰ ἀκεόσε Οὐοῖρ. εἰ ἀεὶ Αττη. 1. δΐψυς. πη. Ἑά. 

γεν τολέγιν ἴῃ ςοπι. 24} α ρμοῆγεπι. οἴ 4ιως δἷδ ἰηϊιεδοεης 16, 28, 

ἐπὶ: γε δαν. Θεοῖς. Ὁ καὶ Δαϑαν και Αδειρων 1ς, τό, 18, 30, 
ζ4, ςς,) (7, (8, 64, γ3, 27. 81. ὃς, τοϑ, 128, 110, 111. (ὐοπιρὶ. ΑἸά. 

(αι. Νῖὶς. δῖδν. Οἴτορ. - ἐδάεπι οὐπὶ 3ς ρυξιη ον Αἰεχ. -Ἐ δπέσπι, 
ἰῇ χυοΐ Αὔηρων πλυρδηῖ, 34.) 74, 76, 82, τοό, 118, 134. -ἔ εδάεπι, 
πἰα υοὰ Αδειρω ΒΑρεαῖ, 8... -{ εδήεπι, π|ἢ αυοὰ Αθίρων μαδεκηῖ, 20. 
δίδσν. Μοίᾳφ. - εβάεπι, πῇ αυοὰ ᾿Αδειρῶὼμ δαῦεαι, Ῥαπηαίς. 1]. ς. 
Ἔ Δαϑαν και Αδειρὼν 32. Οφοῦ,. - Δαϑὰν και Αδειρωμε οἰπὶ Ἂς 

ρυκιη πο ΓΝ. «ἢ οὐχὶ κς ρεστηϊῆο εἰ δ ση εἰ “ἄδείνωη εἰ ὁ οο φκοεὶ 
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ΑΞ Ρ͵ΙΘΜΟΟ 1. 
ΚΕΦ. ΧΥῚ, 

 Ὅ- 4“ ς(. “ φΦ 49 ε» Ἅ 4 κμὰὸ ,ῳ [οἱ 9 , ΄ ο Φἣ 

κες αὐτῶν, χαὶ τὰ τέχγα αὐτῶν, χαὶ ἡ ἀποσχευὴ αὐτῶν, Καὶ εἶπε Μωυσῆς, ἐν τότῳ γνώσεσμε ὅτι 48. 

Κύριος ἀπέςειλέ με ποιῆσαι πάν]α τὰ ἔργα ταῦτα, ὅτι ἐκ ἀπ᾿ ἐμάυτᾷ. Εἰ χα]ὰ ϑάνατον πάγων 29. 
φ ΄ 3 ἰδὲ 4 3 δ, 2 » “σ΄ ΄ 2 ξ΄ 2 Ἂν 2.» ὃς, 

ἀνθρώπων ἀποϑανᾶνται ὅτοι, εἰ χαὶ χατ᾽ ἐπίσχεψιν πάνϊων ἀγϑρώπων ἐπισχοπὴ ἔςχι αὐτῶν, δχὶ 
Κύριος ἀχέςαλχέ με; . ᾿ἊΛλλ ἢ ἐν φάσματι δείξει Κύριος, χαὶ ἀγοίξασα ἡ γῇ τὸ σόμα αὐτῆς χα]α-- 30. 

ἐν πίεται αὐτὰς, χαὶ τὰς οἶχες αὐτῶν, χαὶ τὰς σχηνᾶς αὐτῶν, χαὶ πάντα ὅσα ἐςὶν αὑτοῖς, χαὶ 

“χαταδήσονται ζωντες εἰς ἄδου, χαὶ γνώσεσϑε, ὅ ὅτι παρώξυναν οἱ ἄνϑρωποι ἃ ὅτοι τὸν Κύριον. Ὡς 83ι. 

ἐρ᾽ {ὃ δὲ ἐ ἐπαύσατο λαλὼν πτἄντας τὸς λόγες τότες, ἐῤῥάγη ἢ γῆ ὑποχάτω αὐτῶν. Καὶ ἡνοίχϑη ἡ ἢ γῆ, 32. 

ιν 
ἷ 

χαὶ χατέπιεν αὐτὰς, χαὶ τὰς οἴχδς αὐτῶν, χαὶ “πάντας τὲς ἀγϑρώπες τὸς ὄγτας μετὰ Κορὲ, χαὶ 

τὰ ιχτήνη αὐτῶν. Καὶ χατέξησαν αὐτοὶ, χαὶ ὅσα ἐςὶν αὐτῶν ζών)α εἰς ἅδε, χαὶ ἐχάλυψεν αὐτὰς 33- 

ἡ γῆ, χαὶ ἀπώλοντο ἐκ μέσα τῆς συναγωγῆς. Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ οἱ χύχλῳ αὐτῶν ἔφυγον ἀπὸ τῆς 34: 
ρο 9 ἰφυὸ φ γΖἶ φ 4 ς φῳ ε ρὰ -ς φρο 9 φ’ρὸ ς- ΄ ἃ", ͵ 

φΦωνης ἄυτων, ὁτι λεγοντες, μὴ ὅσοτε χαταπιῇ ἡμᾶς ἢ Ὑ7. Και χὺρ ἐξῆλθε “Φαρα Κυρίου, χαϊι 35. 
΄ Ὰ, φ’ . ξζ΄ 3“, .Ἶ 7 Ἧ ΄ ᾿ς “" 

χατέφαγε τοὺς “φεντήχοντα χαὶ διαχοσίους ἄγδρας τὸς ποροσφέροντας τὸ ϑυμίαμα. Καὶ εἶπε 36, 

Κύριος πρὸς Μωυσῆν, Καὶ πρὸς ᾿Ελεάζαρ τὸν υἱὸν ᾿Ααρὼν τὸν ἱερέα, ἀνέλεσϑε τὰ πουρεῖα τὰ 37. 

ἐγαν Αια. 1. 2. χύκλῳ] α 19... κα δὶς 30. κυκλων (ἔς) 120. 
Ἢ ἠϊόνα Ατπλ. τ. αἰΐαυς. ΛΔ. ἘΔ. καὶ 2] μά ϑῖλν. ᾿Αξει- 
ρῶν] Αξηρων 19, 44. 134. Αβιρων 39. δίαν. Μοίᾳ. -Ἐ δὶς κυκλω 

30) εἴ (ῆς) 4. ἐζηλϑ.] ατ4Φ τὰς ϑυρ.] τὴν ϑυρᾶν 1]. Αἴτῃ. τ- 
αἰ Ἰἰχιιε. Αττι. Ἐά. τῶν σχην. αὐτ.͵] τῶν σκηνωμάτων αὐτ΄ ΙΝ ΨΝΙ], 

16, 19, 28, 29. 39) (45 ς) 7» 48, 64) 73» 75» 77. 92») 8ς) 108, 118, 
129.) 1310. Αἰεχ. 1ἰρί. (δῖ. Νίο. τῆς σκήνης αυτ. 84. τῆς σχηήνης 

τοὺ μᾶρτυριου ([:ς) ς9. αὐτῶν ι᾿-ταὐτῶν 2} κα Δἰτογοιγ. οἴ 405 
ες ἰηϊτεγαςεης 82. αὐτῶν τ᾿ -τ-αὐτῶν 390] .( δἰτογυῖγ. εἴ 48 Ηἰς 
ἰηθτδοδηξ (9. καὶ αἱ γυν.} α καὶ Οεοιν. αὐτῶν 29] α 44, 
1ο6ό. τέκνα σπαιδια ΧΙ. αὐτῶν 3.1 , τού. αὐτῶν 45- 
αὐτῶν υἷι.) α Αἰτετυΐγ. εἴ 4υδ5 ἰιΐς ἰητοταοοης 1250. καὶ υἱϊ.} . Ατῃι. 1. 
ἢ ἀποσχ.} -ἰ καὶ αἱ γυναιχες αὐτῶν τό. ονικὶς μιρεῖϊεχ Οεοῦσ. ἴῃ 
δυηι. ΟἰΌΓΑΙ! Ἐχρτίπης Αὐτπ. 1. 

ΧΧΨΝΊΙ1. τέτῳ] ομικίδια: ἀὶς Οεοσρ. γνώσεσϑε] γνωσϑησισϑε 
ὅτι] Α' Απη, 1. αἱϊίφυθ. Αστὰ. Ἐπ. Κύρ. ὠπίς. με} 

ἀπέγειλε] ἀπεραλχε τό, 30, 32, 775 106, 120, 
131. Οοπρ. σαντα τὰ ἔργα τ.} τὰ ἐργὰ τ. ταντὰ τό, 77, 131. 
τὰ τργὰ ταντα τ. (7. απτάντα (αϊ. Νίο. ὅτι οὐκ] εἰ φωοπίαπι 
"ὦν ἕλος. Ἡετω. εἰ μοπ Οδοΐρ. β ποὴη ἈΠῸ. 1. εἰ ' ποη Ασπιδηὶ 
Οοὐά. τεϊϊφυ!. Ατ. ΕΔ, ἀπ᾽ ἐμαντξ} ἀφ᾿ ἐμαντὰ Οομηρὶ. -Ἐ ,)αείο 

Ἑλς. ειτη. -Ἐ ερὸ γαείο ἐδα δῖαν. Οἴτογ. - εδάεηι, (εἀ υῃςἷδ 1ι- 
εἰυία, δῖδν. Μοίᾳ. -᾿ φαϊεφυϊ οἱ Αται. τ. αἴϊϊφυε. Απτ. Εα, 

ΧΧΙΧ. Εἰ 1] η οὑπὶ ἀμεπέίοηπς ρίεπα (ιθ)]υηα το. καὶ εἶ 
Οοιηρὶ. κατὼ 9..---ὅτοι] (' πιοτίαπεμν ὁπεπες ἀϊ ῥονεῖπεε πογίε ΑὐδΌ. 3. 

ϑανατον) τὸν ϑαν. ς4) ᾽ξ. ἄνϑρ. τ᾿ π-τύνϑρ. 251 ροϊεεπιυπη εἰ 
4ι5 1ἰς ἱπτετδοεηϊ, Ὀ5 ΤΟΣ ΡΟ 131. κα εδάεζῃ ἴῃ ἴοχῖι, {δ τηλγρίηὶ δὰ- 
ἴςἡρᾶῆϊ ρμεπιᾶ πιλπυς, Ασω. τ. ἀνθρώπων 19] τῶν ανϑρωπ. 16, ς 7, 
27. Οδῖ. Νὶῖς. εἰ καὶ) καὶ εἰ το, 71) 1ο8. Οομρὶ. Εδο. Ἡδσχαι, 
ϑίδν. Μοίᾳ. Θεοῦ. "30. αλκαὶ 18, 9 7ζ.. κα καὶ ἴῃ ζδουῃάα 
1οτὶράοης, ἰρὰ δαῦες ἴῃ ῥχίπια, 131. δωΐ ἴῃ σηλύρίμε ΡΥ ΠΊ8 Τυᾶπὼ 
Αἴ. τ. αῳὸ ᾿Ἀπηεηὶ Οοὐᾷ, τεϊϊφυ!, Ατηι. Ἐά. κατ᾿ ἐπίσχ.-τ 

αὐτῶν] “ων (γε ξογωσε κί [γ: ομαπίμπ ἀοπιίπι ἈτΤΑῸ. 3. ἐπί. 

σχιψ.} εχρήπιυϊι ἀρίϑμησιν δῖαν. οίά. ττάντων 2.] α Ατδῦ. 1, 3. 

δἶνϑρ. 23} τῶν ανϑρ. τό, ς7, 77», 131. (αἵ. ΝΊς. ἐπισχοπὴ] δχ- 
Ρῥεϊπιὶῖ ἀρίϑμησις δίαν. Μοίᾳ. ἔγαι αὐτ.} ἀντ. ἐξαι 44. ἐχὶ) 

α ἷπ ἰοχῖυ, ἐεὰ μαδεῖ τηᾶγρο, ΝῚ]. ἐμπε ποθ ΑΥΑΌ. 3. 296 ἦα ὑτας- 
τοϊπυης Αἰτη. σ. αἰϊΐφις, Ασω. ἘΔ ἀὠπέςαλκέ] απεςειλε ΙΝ], 

τό, 18, 28, 29, 30) ςξ, ς7,), 64) 739 77ν 82, 85, τοϑ, 118, 128, 130, 
131. ΑἸά. Αἰεοχ. (δὲ. Νὶς. 

ΧΧΧ. ᾿Αλλ᾽ 3] ἀλλ᾽ εἰ ΑΙεχ. βίαν. Οἴἶγος. Ατπι. 1. αἱϊίᾳυε. 
Ατα. Εά. ἀλλ᾽ ταπΐυπι ΓΝ. Οορι. ἐν φ, δείξ. Κύρ. καὶ} αὶ Αγδθ. 
1. ἃ. ἐν φάσματι) ἐν χάσματι ΙΝ, τ8, 32. ΑΙΩ. (δι. Νὶς. εἴ 

ἢς (οάἠά, 1,κἴτ. φυϊάδπι, τεῆς Αὐᾳ. ἐν φαντασματι 7ς. δῖαν, Οἰδθορ. 

34. 
απις. με Κυρ. ᾽ς. 

. δὲ ἂς (ὐοὐά, 1.21. «ἰϊϊ, τεῆς Αυξ-. πουμνι βσημπε Αὐτὴ. 1. αἰΐᾳυς. 

Ἄπι. Ἑά. δείξει) δειζη ̓ ς. Κυύρ.} δεας Αὐξ. κατα- 
πίεται) χατεπων ((0) 7ς. πάντα ὅσα ἐςὶν} οἵοις φωοάσμηφμε ἢ 
Απῃ. 1. αἰΐαυε. Αται. Ἐὰ, αὐτοῖς] ἐδίονεινε δῖαν. Μοίᾳ.υ. καὶ 
κα]αδήσ.} και καϊαθητωσαν (Ώς) 44. ἀὶ ἀοίεπάεπε Οοοῦζ. ἔῶντ. 

ζῶντες} παντες τ9, τοϑ, ζωντ. παντιες εἰς δ.} εἰς αὃ. ζωντ. 44. 
ζ4. Φαντες ζωντ. )ς. Οδοες. ἄδου} αδὴν 7ς. καὶ γνώσ.) 
καὶ γγώσονεαι Αἰά. εἰ (ίακε 8ϊᾶν. ΟχοΣ. α« καὶ Απῃ. 1. αἱϊϊαυε. 
Απ. Εὐ, ὅτι} Α' Ασπὴ. τ, διίίαυς. Απη. ἘΔ. ππαρώξ. οἱ 
ἄνϑ..} ὦ ανϑρ. παρωξι ΧΙ οἱ ὦνϑρ, ὅτοι} ουτ. οἱ ανϑρ. 32, 

υιοι ανϑρωποις (ἢς) 7ς. τὸν Κύρ.} τὸν Θεὸν τό, 19, 28, ς7, 72, 
108, 118, 121. (ὑατ. ΝΊς, ἥς ετίδιῃ ἴῃ τεχῖυ, (δὰ τὸν Κρ. τπᾶγρο, ὃς. 
Θεον τηᾶῦρο Ὀγὶπιᾶ τᾶ} 130. 

ΧΧΧΙ. ὩὩς δὲ) εἰ αὕωνι οἱ με δῖαν. Οἴιτος. τῦᾶντ. τοὺς 

λόγ. τάτ.}] τοὺς ΔΟΎ. τατ. τσ. 390. , πάντας 19, 32, 129. Οὐπηηὶ. 

ΑΥπν. τ. αἰΐφυς. Ατηι Εἀ, ἐρραγη]} εἰ ργαγηϊπῖς δίαν. Οὔις. 
ἢ Ὑ5)} α 58. ὑποκ.) η υποκ. ΧΙΎῚ γῳ 84. 1124.ς- “Ἔ τῶν πσοδὼν 

ΝΠ], Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 28, 29, 30) 32, ςς, τύ, ς7, (8, ς9, 64, 
53, 779 84, 84) 1ο8, 118, 128, 130, 111. Οοπρὶ. Αἰά. 1 ρῖ, (αϊ. 

Νίο. Αγδθ. 1. 2. δῖαν. Οεοζ. -Ὁ εάστι υπςὶς ἰποὶἃ ΑἸεχ. 
αὐτῶν] ἀντου 28, 30. εἰ ἄς ἰπ ἴεχῖι, [δε αὐτῶν τηλτρῸ, ὃς. 

ΧΧΧΙ]. Καὶ ἠνοίχ. ἡ 75] α ἢ γῆ 75- λοιπά 35. καὶ 
πᾶντ. τοὺς ἀνϑρ. τὰς ὄντ. εἰ οπεπερι ρορμίαπι εχ βεπίόνε σΌγΩ ἀιτίςυ] 5 
δῖαν. οίᾳ. α καὶ δῖαν, ΟΥἶτορ. α στάντας Ατστῃ. 1. δφυθ. Ασῇ). 
ἘΔ. Κορὲ] του Κορε :ξ8.. καὶ τὰ κτ. αὐτ.}.. 58. χαὶ παντα 
τὰ χτ. αὐτ. το, τοϑ, 18. (πρὶ. Οεογς. 

ΧΧΧΙΊ. αὐτοὶ] ἐλ οιῖπες “Ἴ ΕΟ. χαὶ ὅσα) και παντὰ ὁσα 

ὟΙΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 29, 30, 44» 52») 45» 56, 7) ς8, ζ9, 719 
73, 74, γ6, 77, 82, 84, 8ς, τοό, 128, 124. Οοτρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. 1ἱρῦ, 

(δῖ. Νὶς. Αὐγρ. Ατδδ. 1. 2. δἰ ομριδ φιράξεπφεε ϑἷδλν. Οἰξοσ. δ 
φμοάσεπφης Αττὰ. 1. δἴϊαυς. Ατηι. ΕἘα. ἐςὶν] ἣν 44.) 74) γ6, 84» 
τού, 134. ΑΙὰθ. 1. 2. σεοΥρ. Ατγηϊ. τ. δίαυς. Αγ. Ἐὰ. α δΆ1ν. 

Οἴκορ. ἐς. αὐτ.} αὖτ. ες. (6. αὐτῶν) αντοις ΙΝ, ἯΙ, Χ, 

ΧΙ, ες, τό, 18, 28, 29, 30, 32) 445 525) 54) 465) 47) 48) 49, ὅ4, 71» 
53γ 74) γ8ξν γ6, 27, 832, 84. ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 168, 130, 131) 154. 

Οομρὶ. Αἰά. Αἰεχ. 1ἱρῇ, (Αι. Νῖο. δῖαν. Οἷἶσγορ. σθοῦς. Ἀπ. σ. 
αἰαυς. Απη. Ἑὰ. ζῶντα] ζωντες Χ, ΧΙ, τς) 16, 28,20, ς2, ςζ» 

ς᾽), 58, ζ9, 64, 73, 77, 8.» 1ο8, 118, 130, 131. Α]ά, Αἰεχ. 110 

Ο(αϊ. Νῖς. Αυρ. δίαν. Οἴἶςσορ. Ατιμ. σ. δἰαις ἄστη, ΕἘὰ. ἐκ 
μέσου) ἐξω29ς. συναγ.] -ἰ ἐίογεα θοῦρος 

ΧΧΧΙΝ. οἱ) και οἱ Χ, 64. Αἰά. 1ἱρῖ. δίαν. Μοίᾳ. α 18. ἴῃ 

πὰ πι. Πηριυϊατὶ ἐχρήπηυης Αγπιεηὶ Οοάά. 4]14υ]. Απῃ. Ἑά. αὖ- 

τῶν 19} , 4441 τοό6.. φωνῆς) σκηνης αὐτῶν κοι φων. τού. φωνης 
φεῦ (ἔς) ς4. οχρηπιϊς κραυγῆς δίαν. Μοίᾳ. ὅτ.} οτι εἰπὸν 32. 
οτι εἰπαν ἯΙ], τς, τό, 18, 28, 29. 30, (2, ς ζ» 57) 68, 49, 64) 73» 77» 

82, 83, 8ς, 128, 130, 131. ΑΙά. (Δἴ. Νς. δαν. παῦεῖ εδάδπ,, (δὰ 

πηςὶς ἱηςϊυία, ΑἸεχ, αΑἷΝ, Χ, ΧΙ, 44, ςό, 74, γ6, 84) τού, τοϑ, τ18, 

129, 134. Οὐμιρὶ. Πρ. Αταῦ. 3. λέγοντ.} ἔλεγον ς4, )ς. Οδοσρ. 
γαιϊοοϊ παὐαπίνν Αὐτὰ. τ. ἀὔθαυς, Αγαγ. Εα. ἡμας} χα! ἡμᾶς 321. 

“πα; (αὐτοὺς {εϊ]. Ῥτο ἑαυτοὺς, ποι, Ἔχρτϊπηῖς πιδηάοίς) Ατγην. Εα. 
ΧΧΧΝ. Καὶ τῦρ] ἐγμῖς αμίεπι ϑδἷαν. Οἴἶζγοσ. καὶ κατίφ.] 

α καὶ ρεΐπιο, {εὰ {ῃργαίοτρας ρείπια πλληυ8, Αὐπη. 1. τὰς σεντήκ. 
καὶ διακ.} τοὺς διακ. τεντηχ. 44. Οεοῦρ. ἀμοεπίος εἰ φιπφκανίκία 

οὐπὶ ἀἰίουϊο ργαπι Ὁ δ᾽αν. Αττῃ. 1. τὸ ϑυμ.} εἠγπείαπιαία οςυτα 
ἀσιϊουο Αππῃ. 1:. αἰαυα. Αἰτη. Εα. 

ΧΧΧΨΥῚ. εἶπε} ἐλάλησε 82. (ΟΡ. τορι Μωυσ.] Μοῖ εὐπὶ 
Ὡτάουϊο Οοοῦς. Ασα. 1. αἰΐφιε. Αγ. Ἐά. -ἰ λεέγὼν 1Ν΄. Οομηρὶ. 
Αιαῦ. 1. 2. [αργαίςερι. λεγον (Πς) ἃ τεσεπῖ τηϑηυ τού. 

ΧΧΧΥΝῚ,, Καὶ τ. .7] εξ καὶ εγαίυη, εξ λάλησον διρταίογίρί. ἃ τὸ- 

ςεορὶ πλδηῦ, τού. αφρὸς (ῆς) 44. Απτῃ. τ. αἰϊΐφυς. Ατηι. Ἑά. λά- 
λησον πρὸς (ὐοπιρὶ. δες εἰ αὐ δῖαν. Οἴτορ. σρ. Ἐλεαζ.) Εἰϊὶα- 

παῦ ἰὰ εἰδῖῖινο οὐπὶ. ατίουΐο, διαν. Οὗἶτγος. ὐδοῦσ. Αγπὶ. τ. δἰ αυς, 
Ἄσῃ. Εὰ. χὸν υἱὸν] α τὸν Ιν, Υ11, 30, 3,9 ουστὶ αὐ ϊο ϑίαν. 

Οἴἶτος. ὥθοτρ. Αππ, 1. αἰ ἴσας. Αση Βὰ, τὸν ἱερ.} -ἰ λέγων ΧΙ, 



ΑΡ,Ι.0 ΜΟΊ [Ί. 
ΚΕΦ. ΧΥΙ. 

“Ὁ ὃ Ζ ἴω ΄ Ν, Α, ἰων Δ. φ ΄ οἿἿὟ φ » μὍὋῸ, ΦὉ’ ε »᾽ 

χαλχα ἐχ μεσοῦ τῶν χαταχεχαυμένων, χαὶ τὸ “ὧὺρ τὸ ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ τατὸ σπέιρον εχεῖ, ὁτι ἡγίασαν 

τὰ πυρεῖα ων ἁμαρτωλῶν τάτων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, χαὶ ποίησον αὐτὰ λεπίδας ἐλατὰς πε- 38. 

39: 

4ο. 

ρίϑεμα τῷ ϑυσιαςηρίῳ, ὅτι προσηνέχϑησαν ἕναγτι Κυρίε χαὶ ἡγιάσθησαν" χαὶ ἐγένοντο εἰς ση- 
μεῖον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ. Καὶ ὅλαξεν ᾿Ελεάζαρ υἱὸς ᾿Ααρὼν τῷ ἱερέως τὰ πυρεῖα τὰ χαλχᾶ, 

ὅσα ππροσήγεγχαν οἱ χαταχεχαυμένοι, καὶ προσέϑηχαν αὐτὰ περίϑεμα τῷ ϑυσιαςηρίῳ, Μνη- 
΄ ἰδ 4 4“ ϑ Ν Ψ ἽΝ, Ν φ΄ ς ϑ Ν [αἾ 3 Μ“ ϑ “2 4 

βοόσυγον τοις υἱοῖς Ἰσραὴλ, τως ἂν μὴ προσελϑὴ μηδεὶς αλλογενγῆς, ὃς οὐχ ἕξιν ἐχ τὲ σπερ- 
3 Ν ᾽ φ᾿ φ »Ἤ ΄’ : ᾿, 3 Ὁ“ Ω ν Ν ιεἐ"» ΄ 

ματος Ααρὼν, ἐπκιϑεῖναι νυμίαμα ἐγαντι Κυριου' χαι δὃχ ἐξά! ὠὡσζερ Κορε, χαιὶ ἢ επισυςασις 

αὐτϑ, χαϑὰ ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρὶ Μωυσῆ αὐτῷ. Καὶ ἐγόγίυσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τῇ ἐπαύ- 
ριον ἐπὶ Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγοντες, ὑμεῖς ἀπεχτάγχατε τὸν λαὸν Κυρίου. Καὶ ἐγένετο 
ἐν τῷ ἐξισυςρέφεσϑαι τὴν συναγωγὴν ἐπὶ Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρὼν, χαὶ ὥρμησαν ἐπὶ τὴν σχηνὴν τοῦ 
μαρτυρίου" χαὶ τήνδε ἐκάλυψεν αὐτὴν ἡ γεφέλη, χαὶ ὥφϑη ἡ δόξα Κυρίου. Καὶ εἰσῆλϑε Μωυ- 

σῆς καὶ ᾿Ααρὼν χατὰ ππούσωπον τῆς σχηνῆς τὸ μαρτυρίου. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν 

χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, ᾿Εχχωρήσατε ἐκ μέσου τῆς συγαγωγῆς ταύτης, χαὶ ἐξαναλώσω αὐτὲς εἰσά- 

χαΐζ' χαὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν. Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Αἀρῶὼν, λάξε τὸ πυρεῖον, χαὶ 
» 9 » » ὃν ων ᾽ν τἤ- Ζ ἮΩΟΙΗΙΣ » 5» 3 ΔΝ ἦ .ν“ν"." » 2 7 
ἐτίνες ἐπ αὐτὸ τὺρ ἀπὸ τῇ ϑυσιαςηρίου, χαὶ ἐπίξαλε ἐπ᾿ αὐτὸ ϑυμίαμα, χαὶ ἀπένεγχε τοτά- 

"αεεν ἠοὲ σὰπλ ἀσςυἷο δίαν. Οὔἴγοξ. θοῦ. Απτ. 1. δ᾽ σις. Αττη. 
Εα. ανίλισϑι) ἀναλισϑὲ (γε. ΑἹ. ἵ, γατῖε ρείπιβ, 104. οί, 
“ἔδγοα ἴὰ αἰϊυθοης Ορίλῖ. οὐδε Ατδδ. τ. 2. τὰ χαλχκα]) κα ς8. 
(οπιρὶ. “». ὑεαπιπιηι Γ΄, Αἰεχ. «τ μεκπίυηι Ατοδ. τ. 2. ἐχο- 

Ρτίπϊ τὰ χαλχὰ Οεοες. καταχεχαυμ.} ἢς εχ ςοῖτ. ὑχπηαρ πιδ- 
ῶὐ, 4υδὲυ {υμεαίςειραις, εὐ δυἰξει ρεῖπιο, υἱ νἰθεῖυτ, κατακαημένων, 
᾿ς. κιχαυμένων ςο. (γι. ΑἹ. Ἰ. ς. τὸ αἀλλότρ. τῆτο) “Ὁ [γῶ- 
πτυης ΓΝ. ΑἸεχ. τὸ αλλουρ. τουτου ((ς) γς. α τὸ ἄλλ. ς8. 
α τάτο ΑτΡ. τ. 5. Αττη. ᾿. αΐχυς. Απτὶ Ἐά. , τὸ Οεοτς. σπεῖϊ- 

μ..ν) μπίασις Ατδὺ. 1. δίδν. Λιαείπασε (ἢς) πῃ. τ. αἰϊίψυς. Ασπι. 
Ἑά. ἐκ}. . Ατῶδ. τ. 4. ἐχρεππιπὶ εἰς ἑχας (ἢς) Αἰπη. 1. αἱ ὶ- 
αυς. Απτ. Εὰ. ὅτι} εἰ γεποοῦς σός "ε φεία Αταῦ. 1. 2. ἡγία- 
4α»} ἡγιασι γι. ΑἸά. ηγιασϑησαν 20, ς4) 75. ἡγίασ.-τ-τύάτων 
ἴθ τοῦ. 38) ρεζεσιασε ἐδ (απ βεανετκαι ἐρπιδαία φὐσυν Αταῦ. τ. 
8. 3. 

ΧΧΧΥἕΙ]. τέτων) α 7. ψοίηφον) ποιησεις ΧΙ. συσιν 9:ι:- 

νχ2 ΤΠΆΓΡΟ ῬΠΓῚΣ ΤΠ 110. Ἧς τείετεινά. σουσιν, (ςἰ]. υἱ ποινσουσιν 
ἰοκετεῖαε, (οἱ θένα δά πσιρίϑεμα ρεγπει. ,αείει ΑΓΔΡ. τ. 2. δίαν. 
Οὔτοσζ. ,αΐμς διλν. Μοίᾳ. “αείεκν, (ὡξοτᾷ. αὐτὰ} αὐτας (ἢ) 

τοῦ, 139. λεπιδας) ἐλπίδας (ἔς, ρληδηνο τνροιδείαευπι εττογε) 
ΑΙά. τιρϑιμα) πειριϑειναι πιδσξὸ ὃς. ̓  εἴ ἢυς τείες ϑειναν ἰπ 
τράγα. ρείπια πιᾶηυ 13. ἐπιϑιμα γι. ἴῃ πὐπὶ. Ρἰυτα! ἐχρεπιιηι 
Αστηεηὶ (οήά. οἰϊφυὶ. Αππὶ. Ἐά. ἐκ γεσπιτῦς Οδοῦρ. τῷ ϑυσιας.} 
εἐχρηπις παρὰ τῷ ϑισιας. διδὲν. Μοίᾳ. ἵν. Κυρ. καὶ 5γ.} α (9. 
ἡγιας 9»5σ.) ἡγιασϑη 16. ἐγιν.) τγινιτο 28, ὃς. βσαηι Ατδῦ. 3. 
“ς ἐκκε Οεοῖκ. εἰ}. Ἀπιδ. 2. τοῖς κίοις] ἐν τοῖς νιοις 1ζ, 

10, «δ, 32, (2ν ζ τ, ςύ, ς8, ὅμ 128, 130,.131. ΑΙά. 10. ἐν μες- 

τιον τῳ τἀ πος» ἐδε Τυΐς ΑἸεχ. 

ΧΝΝΙΧ. Ἑλιχς.) Μωυσῆς καὶ Ελ. 29. διίακαν δῖαν. Οἴἶζοσ. 
(τουσζ. ΑἌπῃ. 1. αἰΐφυς. Αταιν. Βα. υἱὺς ᾿Ααρ. τοῦ ἱερ.)} α 44. 
υἱὸς Δαρ.) “ ἀχπδηῖ μας ΓΜ. Αἰοχ. “ο- ἤρπαπι Ατηρ. τ. 2. διτὶ- 
εὐἰρτν ργασπντς ΟἸτοΓν,. τῷ ἢ ρ.} αὶ τον 1οϑ, 118. ὁ πριυς ΙΝ. 
τὰ χαλχαὰ]) εχρηημῖ τὰ χαλκοῦ ὥφοσ. προσήνεγκ.} { αὐτα ςς. 
γατακικαυα.)} καταχαυϑιέντις ΒΨ, το, τοϑ, τι8. καυϑέεντες Πιᾶγζο 
ὃ; εἴ με πιδ πρᾶηὰ 130. καὶ τροσι3.} καὶ ἵν. προσίϑηνκαν) 
προσεϑεχιν 42. Δυρ, Αγῶῦ. 1. 2, πιριιϑνχαν 18, 44 τ6, ςβ, 76, 

τοῦ. ΑΔ. πιεριισηκεν ς4,) 74. 7, 84,134. Ὡροσηνεγκχᾶν ἵς, 20. 

ἐπ Ἄττας αν αἰἴφυς. Απῃ. ΒΩ. αὐτὰ] α δίαν. Οὗτος. Αττη. 1. 
φὰς. Δπῃ. κά, πρϑϑιμα] ἐπϑέμα 29. ἐπ ργατηίπυης ϑδίδν. 
(όοσγ. Ἴχρχειθιηῖ ἵθ υπὶ, μίωγα!! Ασὐτηεπὶ Οοαάά. αἰϊΐφυϊ. Ατηι. 
1. τ ϑυσιας.) οἰαγε Αυ. τἰγβαβενιϊ συπὶ ἀπίουϊο δίαν. 
ΔΙοί. 

ΧΙ... ΔΜίνημόσ.) α ((ς) γζς. ἐπ γυατηϊπυπι Οορί. δίαν. Οδογρ. 
ἀν} α 55. προσίλ 9ᾺῈ} προσϑὴη ὙΠεοάοτεῖ. ἰπ (δῖ. Νῖς. 1277. 

μηδες} τὲ ζυϊτ ριττιηἴωσι ρείπιο, τὰ μοῆεα ἀείετυπι, 11. ὃς] 
« {({) 1᾿΄. ἕγιν) σὴ τοῦ. (, Ασπὶ, :. αἰίᾳις. Ἄπττ. Εα. 

τε στίςματ.) ἰῷ οὐπὶ τις υἷο (σοκ. ἐπιϑεῖν.) ἐπιϑὴ ζ2. καὶ 

μγαπυκτυπι τὦ, 52, ς4, ς7, 73» 111- ϑυμίαμα} νἀγνιίαεαια 
Ἀπιν τ. αἰΐᾳφυς. ἄτην Εά, καὶ οὐκ ἔςαι}ἢ καὶ οὐχ ἐξὶν (9, 131. 

νἱ ποι Δ' ΟΥγΓ. εἰ πὰ «ἤο 53ν. Οἴἶτογ. ὥσπερ] ὡς περὶ (6) 

Αἰά. Κορὶ] εἴ Οὐγε δῖαν. Οἴἶζτοσ. χαὶ υἱκι.] εἴ βω Αὐσ, 

ἡ ἐπισύςασις} ἡ ἐπιγασις ς4. ἢς ᾳυοφυς, ἐδ ἔρετ πὶ εἴ ποῖδ 4112:- 
ἀδπὶ Πιργαὶπελτῖς, ἰοεῖς 4υα ἱπάϊοςεϊ οὐ ποπεπι ἐδέϊαπι, )ς. διπαχοζά 
οὐπὶ δτίςυϊο Οορι. Θεοῦ. εοημογέει δίαν. Οἴγοσ. Ἔχρείπης βοι- 

λευταὶ δ(αν. Μοίᾳ. ἐν χειρὶ Μωυνσ.) «καὶ Μυΐξ Αταθ. 3. μὲν 

δέγεν δίαν. Οἴἶξεος. αὐτῷ] ΑἾΠΝΙ, Χ, τς, τό, 18, 10, 28, 20, 

32, 44, {2ν (4. {ς, τό, ς7, ς8, ζ9, 64, 73, 74. 75» 76, 77, 82, 84, 
ὃς, τοῦ, τοϑ, τ18, 128. 111, 114. Αἰά. ΓΙ Ρύ. (αι. Νίς. (ορί. 

Ατγαῦ. 3. δίαν. Οὔἶτος. διαῦεῖ ἰη οδδγβές. πιίπογε ΑἸεχ. 
ΧΙ. ἰἐγόγί.) 1 τασα ἡ συναγωγὴ 18, .8, 128. ΑΥΔΌ. 1. Ἐ ελ- 

ἀεην οὐπὶ ἈΝ ργΓσΠΟ ΓΝ. « ελάετι Ὁ κκ ἴῃ οπιδγᾶ,. αὐίπογε ΑἸεχ. 
οἱ υἱοῦ ῦό κοὐ ἷν. Αδίονωηνα Ατδῦ. 1. Ἱσραὴλ} Ααρων τ6. εἰ ς 
μείπιο, (δ εἰ Ισραηλ (ιργλίςτρί. (οσουπάδ πηληι), 131. ἐπα ».} 
αυριον 1], ς (9 77: Μωυσην) Μωυσὴ τό, 28. Μωση γ.. λλέ- 
γόντ.} εἰ ἀϊεεῦσαι Θεοῦ. Αὐπι. 1. αἴἥφυς. Ατπι. ΕἘά. ἀπεκτάγ- 
κατι) απιχτενατι Ι΄, 44, 52) )ς, 110. Οοπιρί. τὸν λαὶν] ἔχης 
,ορυΐνι Οεοτς. 

ΧΙ. ἐπισυγοίφ.) ἐπισυντρεζασϑαι 82. επιπιστριφεσϑχι τί- 
τῦο, (αὶ ροῖελ πι, ἐεεσυπάλ (Δα νοςὶς, εἰ ογαί. )ς. επιςριφισϑαι 
ς4. φσυναϑροιζισϑαι τλιξὸ 11:8. συναϑροιβεσϑὲ πιαγρὸ ρεϊπιὰ πλᾶπὰ 
1: 36. συναγωγὴν] εχρήπις παρεμξολὴν 51᾽δΔν. Οἴἶτος. ἐπὶ 
Μωυσ. καὶ 'Ααρ.} κα ἐπὶ Μωυσὴν (ῆς ἰπ ϑεμοάϊς ( οἱ ἰδϊοτὶς, (δὰ ἰοτίδπ 

εἵϊ εἴτοτ, εἴ α οπιμὶδ) 74. ἦπι Μωυση ὃς. επι δήωση ἡ)ς. καὶ 
ὡςμ.} α καὶ 44. Ἀπη. 1. αἰΐψυς. Αππη. Ἑά. ἐπὶ τὴν σκ.} εχ- 
ρείπηι τι εἰς τὴν σκ. ΟεοΥνρ. Ατσπι. τ. αἰήφυς. Ατπι. ΕἘά, καὶ τήνδε] 

α καὶ 82. δίαν. Οἴἶτοξ. α τήνδε ξῳ 72) 75. δίαν. Μοίᾳ. Ατγαδ. 3. 

Θεοῦ. Ατπι. τ. δἰᾳθς. Αγθ. ἕά.  ἐἰκαάλ. αὐτ.} αὖτ. ἐκαλ. 20, 

44. 76, 84, τού, ι34. (οπιρί. αὐτὴν] α 18, ς8, το, 158, 130. 
(ει. Νὶς. δίαν. Οἴτγοζ. ϑοῦζ.0 ἐδ πῃ. ᾿. αἰΐψυς. Απῃ. Ἑά. 
"δας «πιδας Ατδδ. 1. 

ΧΕΙ. εἰσῆλϑε] ἐγη 44) 54.) γῳ 74) 76, 84, 114. Ατῖη. 1. 811|- 
φυε. Ατπι. Ἐά, κατὰ πρόσωπ. τῆς σχ.} εἰς τὴν σχηγην 120. 
“εἰ βονίαν ἐαῥεγπαςκὶ; (ορῖ. . 

ΧΙΙΝ, πρ. Μωνσ.] Μοῖ ουπὶ ἀπίςυϊο σεουρ. ἐανε οίε Αττη. τ. 
4 }4φις. Αττ. Ἑά. καὶ ᾿Ααρ. λέγ.) “μ ῥγαπιυύκπιης ΙΝ. ΑἸοχ. 
“ὦ Ργρπη τι Ατδῦ. τ. α χαὶ ᾿Ααρ. (οπρὶ. ᾿Ααρ.] μαι “ἔἴκνονε 

Απῃ. 1. δ᾽ᾳυς. Αἰτο. Εά, λέγων] ε΄ ἀεὶ! Οεοτγ. Αππη. 1. }1}- 
ᾳφυς. Αππ. Εά, 

ΧΙΝ. μέσου] , Αταῦ. 1. 3. εἐἰσαπαξ) απαξ τοϑ. ενϑηξει 
(ας, πυπι. ἐν ϑιξει) Πιαγξὸ ργίυγλ ΠΙΆΠῸ 130. ἔπεσον) εἐπεσαν ἸΝ.. 
ἐπκισιν Χ. 1ἰρ. ἐπὶ τπρόσωπ. αὐτ.} εχρηπιϊς κάτω δῖαν, Οἴτοζ. 

ΧΙΕΝΙ. πρ΄ ᾿Ααρ.] ““ἀνοκπὶ σὰπν ἀιτίουϊο θοῦ. Ατστη, τ. αἰϊᾳυς. 

Ἀπῃ. Ἑα, λάδι) μινιε 'ν Ασπι. τ. αἰϊΐᾳφυες. Ατπι. Ἐά. ἐπίϑες) 

κα" Αττη. τ. ἐπ᾿ αὐτὸ 13} ἐπ᾿ αὐτω 18, 32, ςς, 75), τοῦ, 13:1. 
1ρί, σι. Νὶς. αὐτο ταηῖυπὶ (0) 128. εἰς αὐῇο πιαγρο ὃς. ϑιυ- 
φσιας.) - ἡ ἶε Αὐτὰ. τ. αἰϊΐΐφυε. Ἀπ. Ἑά. ἐπίδαλε) ἐπιϑὲς τς. 

ἐπ᾿ αὐτὸ 29] “ ριαηνσυης ΓΝ. ΑἸεχ. σῷ Ργαπιτοπε ΑΥΔδ. 1. 4. 

ἐπ᾿ αὐτω τ8, 12, ςς, 74. 131. [ἀρῦ, δι. Νῖς. ἀπίνεγκε) ανε- 
γεγκε ΧΙ. επινεγχε 82. σὲ (ορί. «δὲ εμπ το ταῦ. 1. 2. 

τοτάχ.}) α Αταῦ. 3. σφαρεμξ.] συναγωγην 19, 1το8, ε18. (οπιρὶ 
οὺ 

-- Ὁ σις " 

“Ὁ. 

ἐφ 



ΑΆΑ Ρ͵,Ι 
) 

χος εἰς τὴν αρεμξολὴν, χαὶ ἐξίλασαι περὶ αὐτὼγ' ἐξῆλθε γαρ' ὀργὴ ἄπο ππροσώπου Κυρίου, 

ἦρχται ϑραύειν τὸν λαόν. 

ΘΜ. Ο Η 

ἘῈ Φ. ΧΥῚ, 
7 

Καὶ ἔλαξεν ᾿Ααρὼν χαϑάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ Μωυσῆς, χαὶ ἔδραμεν 47. 
Ν 9 οὁ μὋῸ ρωὌ- ρΦ » » ΝΝ ᾽’ ΝΣ 

εἰς τὴν συναγωγήν" χαὶ ἤδη ἐγήρχτο ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαῷ" χαὶ ἐπέδαλε το ϑυμίαμα, χαὶ ἐξι-- 
’ ς ᾿Ὃ ρὭ} 

λάσᾶτο τέερι Τὰ λα. 

ϑραῦσις. 
- [αν ᾽’ὔ ὩΖ ’ 

χωρὶς τῶν τευνηχότων ἔγεχεν Ἔρε 

σχηνγῆς τῷ μαρτυρίου, χαὶ ἐκόπασεν ἡ ϑραῦσις, 

ΚΑΙ ἐλζχησέ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, χαὶ λᾶξε χαὰρ᾽ αὐτῶγ 

9. “4 ς ; 3 »" ΄ ’ 

Καὶ ἐγένοντο οἱ τεϑνηχότες ἐν τή ψραύσει τεσσαρεσκαίδεκα χιλιάδες καὶ ἐπ]χχύσιοι, 

ἈΝ ν᾽ ) , “ ’ ᾿ς " ΄ Ν »)» 4“ ε 

Καὶ ἔςη ἀναμέσον τῶν τεϑγηχότων χαὶ τῶν ζώντων, χαὶ ἐχόπασεν ἡ 48. 

49. 
Καὶ ἐπέςρενψψεν ᾿Ααρῶν πρὸς Μωυσὴν ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς 50. 

ΚΕΦ. 

Ι. ,.Ὰ 

ῥάξδον, ῥάδδον χατ᾽ οἴκους πατριῶν σαρὰ πάντων τὼν ἀρχόντων αὐτῶν, χατ᾿ οἴκους τατοον αὐ-: 

τῶν, δώδεκα. ῥάξδους, χαὶ ἑχάςε τὸ ὄνομα αὐτῷ ἐπίγραψον ἐπὶ τῆς ῥάξδου. Καὶ τὸ ὄνομα ᾿Αα- . 

ρὼν ἐπίγραψον ἐπὶ τῆς ῥάξδου Λευΐ: ἔς, γὰρ ῥάξδος μία" κατὰ φυλὴν οἴχου “πατριῶν αὐτῶν. 

δώσουσι. 

ϑήσομαί σοι ἐχεῖ. 
Καὶ ϑήσεις αὐτὰς ἐν τῇ σχηνὴ τοῦ μαρτυρίου, χατέναγτι τῇ μαρτυρίου ἐν οἷς γνωσ- 

Καὶ ἔςαι ὁ ἄνθρωπος ὃν ἂν ἐχλέξωμαι αὐτὸν, ἡ ῥάξδος αὐτοῦ ἐκθλα- 

4. 

΄ Ν βῷ »») 5» [οὐ Ν 7 ς" 3 Ἂ Ων 5) Ν ΄ 9 ) ε οω 

φήσει" χαὶ “εριελὼ ἀπ ἐμοῦ τὸν γογίυσμον υἱὼν ἰσραηλ, ἃ αὕτοι γογγύζουσιν ἐφ᾽ ὑμῖν. 

Τιρῦ ὥς τρᾶῦρο Χ, ὃς. ἰξίλασαι) ἢς εχ οοτῦ. εἀ ἐξιλάσεται 
Ῥτίτοο, 1{.. εζιλασε (ς) )ς. 1ἰρ, εχρηιηθης ἐξιλάση ΑΥπι. 1. 
αἰἴϊαυο. Ατπὶ. Ἐά. ἐξηλϑε γὰρ] εἐζηλϑε δὲ 44. ὀργὴ] ἢ ΟργᾺ 
4.4. ἀπὸ τροσωπ.}) παρα 29, ς4γ) 75. κα προσώπου ΑΥπγ. 1. Α[1ϊτ 
46. Αγηι. Εά. κα υἱππηφυς ὍΣ Κυρίον] δἰτουϊατη ῥγρτηϊϊ- 
τηΐ Αὐπὶ. τ. αἰῆφυε. Ατιῃ. Ἐά. ἤἥρχτ. 90. τὸν λ.} 9. ἦρκ- 
ται) καὶ Ἰμς γι. ΑἹ. ν, 403. Αταῦ. 1:. 2. 3. ϑίαν. Οεοζγγ. 

Ἄγτηι. αἰἴφυς. Ατη. Εάὰ. τὸν λ.} “Ὁ ρυδπίπυης ΙΝ. ΑἸοχ. 

-- ΔΑ ΕΣ ΑΥΆΡ. τ᾿ 

ΧΙΛῚΙ. ᾿Ααρ.} -Ἑ ἐγπίφωϊμνα συτὰ ἀπίουϊο Αταῦ, 2. Οεοζρ. 
αὐτῷ “ ργαπιϊξαπε Μ΄. Αἰεχ. σ ργαπηταιηξ ΑΥδθ. 1. 2. 
ἐΐο Ἄτην. τ. δἰιϊχιθ. Ατσηι. Ἐά, καὶ ἔδρ. εἰς τὴν συν.] καὶ τό, ξ2) 

ἐς ἤν, ἢ, λὲς ἸΟλΟ ΝΙΟ. εἰς τὴν] ἐπὶ τὴν ΧΙ. ἰοϊεγροηίξ 
μέσην οὐτὶ ἈΚ ῥγθηλῖο ΕΝ. ἱπιεγρουυῖ ἰάετη ςό, ς8. Δτιαὺ. 2. ἴη- 

τεγροηϊῖ ἰάεπι Ρ ΝΕ ἴῃ οἰαγαές. υὐΐποσε Αἰεχ. δ ἐπ πιεάίανε (ἢς) 
Ἄταῦ. τ. συναγ.} ταρεμθολην ΙΝ, 129. σεογρ. καὶ ἤδη] 

καὶ ιδὲει (Πς) "»ς. χαι ἢ δὴ 111. καὶ ἡ δὲ, ῆς, [εἀ δὲ ἴῃ εἰιλγαές. 

τηϊποῦο, ΑΙεχ. 1απὶ σμίον ϑἷαν. ΝΙοίᾳ. εἰ εζος Αττη. τ. αἰϊϊαυθ. Ατη. 
Ἐὼ. ἤδη ἐνῆρκτ.} ἢ διηρκτ. (ἢς) ςο. ἐνῃρχτο] ἐνηρχται 29, 
τού. ὥς ρῥτίπιο, {εὰ ἐνηρχτο Ὠμης ΕΧ ΟΟΓύ. Π. ηρκτο Ιν, ΝΠ, 32. 

ἐνεχτο [ογίδῃ εχ εοσε ἱγροϊδείδπιπγ ΑἹά. ἡ ϑραὺῦσ.) κα ἡ τού. 
α υἱπηαιε δαν. Οἰϊγορς. ἐν τῷ λαῷ} διαδεῦαὶ ρτίπιο, (δὰ βιστιης 
φοῖεα ἀείεϊα, 11. εἰς τὸν λᾶον 75. χαὶ ἐπέδ.} αὶ οὐηὶ 144. 7ς. 
χαὶ ἐλαξε ργαυϊπαης Χ, τς, τός 18, 28, 20, 32, 529 ςς» 57) 58) 739 
γ7. 8. 13ο. 1ἰρῖ, Ολι. Νὶς. εαάδην ῥγαβγηῖτος, 1εὰ πῃ οἷδ ἱποἰ 2, 
ΑΙοχ. λαξ) - δγως Οδογρ. 

ΧΙΝΙΠ1. τῶν τεϑνηχ. χαὶ τῶν ζώντ.] τῶν ζώντ. καὶ τῶν τεϑνηκχ. 

συγ. ΑἹ. ν, 404. εἴ διατειχίζει τῷ ϑυμιάμχτι μέσον ζώντων καὶ 
τεϑνηχότων ὁ ̓Λαρῶν Βαῦεῖ δ] υἀεης Ῥτοςορ. ἰῃ (κι. Νῖς. αἀ 1. 
τἰκΌπί ΟΣ: πιογεπίοίψας ὅτι αἰἰαποης ΑΠΊΌΓ. 

μεσὸν 1ξ,) τύ, ς8. Οεογρ. 

ΩΝ» 

ἐπί εγΥ 

καὶ τῶν] ἱπιειροημηῖ ἀνὰ- 
ἰ6πὶ ἐπιοσροιμιηζ οὐπὶ δ. ΡΥδὸ ΓΝ, 

ΑΥΑΌ. 1. 2. ἰάεπι Ἰπϊεζροπῖς Ὁ δ ἴῃ σμαγδέξ, γηΐποσε ΑἸοχ ἐκό- 
πασεν)] ἐςὴ 8. 

ΧΙΙΧ. τίέσσαρ.. χιλ. καὶ ἑπΐακ.] ἐπίακοσιαι δεκατέσσαρες χι- 
λιαδ. (ἢς) 71. χιλιαδ. δεκατέσσαρες καὶ επ]ακοσιοι 44. ἕνεκεν] 
ἐνέχα 15ὃ. 

Ι,.. ἐπέγρεψ.] απερρεψ. τό, ς2, τό, 7) 73» 77». 131. (Οοπιρί. 
Μωυσ.---ἰΜίωυσ. ἴῃ σ8Ρ. χΥν], 11 α αἰϊεγυῖγ. εἴ αυς 115 ἱηϊεασεηϊ 1.320. 

ἐχόπασ.} εοἠϊό“α οἱ (ορῖ. ἐχ. ἡ “0ρ.} ἢ δ. εκ ἹΨ., ας εὐπὶ 

ί4ᾳ4ᾳ. Ῥεῖ τοῖππὶ σαΡ. χνὶϊ, οοπ) υπρυηῖ αυδῇ ἴῃ ὑπὸ ΓΔρ ϊα Αἰά. ὕλι. 

ἾΝΝΊς. 

Ι. ἐλαλ.] ἀκ Ἀποηγτι. 8Ρ. Ρτοίρ. 
ἐμαὶ ΜοΣ Αὐτν. τ. αἰϊΐφυς. Απῃ. Εὰ. 
Λιτη. 1. αἰφυο. Ατιῃ. Ἑά. 

11. Λαάλησ.] εἰ ἀϊεος Δποηγηι. ἀρ. Ργοίρ. -Ἑ μὰ ΘΟ οτρ. Αττηειὶ 
(οάά. αἰϊφυϊ. Αγηι. ἘΔ. τοῖς υἱοῖς] ἐκα δε Αππη. 1. αἰιᾳις. 

Απῃ. Ἑά. καὶ 15} {ιργαίοσιρι. ῥεΐπια πιᾶπι πῇ. 1. λάβε) 
εαρῖες Αταν. τ. δίᾳυς. Απῃ. Ἑά. ῥαξδ. ῥαδδ.] κα αἰτετιηι τό, 48, 
44.) 58, 595) 737) 75: 77. 1297) 130, 121. (αῖ, Νὶς, Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ῥᾶγίς 

ωρ. Μωυσ.] ρα Οεογρ. 
λέγων} εἰ ἀϊείξ Οεοτρ. 

Ριΐπια, 341. Οὐορτ, Αγαῦ. 3. Οθοῦρ. βῥαδὸ. κατ᾽ οἱκ, τσατϑ. αὐτ. 
γμαία ππαριφεαρησμε υἱγραλι σἱγράνησι ((ς) δῖν. Οἴτοσ. ῥαδϑϑον ΗΣ 

αἰνρας (Ἰορῖ. Λύπιεωὶ (οὐά, αδἰφυῖς Αγαν. Εαά, ΠΩ͂ μὴ ραν! Οεοτγσ., 
΄“ 

κατ᾽ οἱκ. πατροὶ οἿ κατὰ φυλὴν τατϑ. 30. 

16, 18, 28, 29» 32, 4.9 52) ς. ςζ») (6, 57. 58, 59, 64, 73» 75» 84. ᾿ 
8ς, τοῦ, 128, 129, 134. Οομρὶ. Τρ. (αῖ. Νῆς. Αγδθ. 1:. 2. 3. 

ἜἜ ἰάδιπ ἰὰ ομδσδές τρλμδορο. ΔἸοχ. 
λα 19» 83,) 1ο8. ΑΙά. δίαν. Μοίᾳ. 

τῶν ἄρχ.] α τῶν 120. 

τᾶτρ. αὐτ.}] αὶ 7ζ. ἀεοῖρ. 
πιρριογηι ἐγ όηε Αταῦ. 3. 

Ἄτη). Εά. 

ΤΩΝ 

» 

“Ἔ αὐτῶν δωδεκα ραξδους 545 γ6. (ων: ὦ 

αὐτῶν 2] κα 118. (ὐορῖ. χατ᾿ οἷν. 
χαὶ ῥγαπηιτιης γ5. (ἀξ. Νις. ἠκεχία 

7ωχία ἄον»ος ἐγιόμη Ἀσνηεηὶ Ο οὐά. δἰϊψυΐ. 

αὐτῶν 32] -Ἐ παρα τῦαντων τῶν ἀρχόντων αὖτ. τοῦ. 

δώδεκα ῥαξδ.} δυο καὶ δέκα ραδὃ. 82. κα Ἰἷς γ4, γ6. καὶ 49} 
α 129. Αἰεχ. θοῦ. μα 8᾽Ιδν.0. ἕκαςου] ἐκᾶςὸν τοϑ, αὐτε 
α 83, ς8, γς. Οοἴηρ]. δίαν. Οσεοῦσ. Ατπι. 1. αἰχφυθ Αὐπν. Ἑά. 

ῥαξδου] -᾿ αὐτῶν 19, 77. “αυτεῖν, Ν]], Χ, τςν τό, 18, 28, 29,. 

30, 32) 44, 52, 545) 355) τό, ς7, ς8,.64, 71, 73, 74, 7.» 76, 82, 83, ᾿ 
84, 8ς, τού, τοϑ, 118, 128, 120, 130, 131, 134 ΟΠΡΡΙ. ΑΙά. 1ιρί. 
(κι. Νίς. Αὐδρ. 1:. 2. δίαν. Οἰΐγοζ. Οεορ. 

11. Καὶ --λευί] α μαὸο εἴ φυα: ἴἰϊς ἱπιειαςεηξ 29. καὶ] αὶ 19. 

Οεοῦρ. ,ε4 διαν. Οἶτορ. ᾿Ααρ.] αὐτου 1Π|. ᾿Αχρὼν ἴῃ οἰιδταξξ, 
πῆποτς ΑἸεχ. ἐπιγραψον] ἐπιγραψεις ΓΝ, ς8, 129. (ὐοπιρὶ. επι- 
γραψης ς6. Ατηι. 1. αἰϊΐᾳφιο. Αἰτῃ. Ἑά. ἐπὶ] α (ῆς) 77. Λευί] 
τῆς Λένει ΧΙ, τῆς Λευι 445 74) 76, 84») τού, 134. αὐτου ξ4, ὃς. 

ἔσι γαρ] εἰ ΔῈ Ατια. σ᾿ αἰΐφαθς. Απῃ. Ἐά, μία" κατὰ φυλὴν οἵκε] 
μίαν κατὰ φυλήν" οἴκου ΑἸά. κατά φυλ.} δἷ5 [οτρία 74) 76, 84, ́ 

134. καΐα φυλῆς ξ9. κ φυλὴν 64. ἠκχία ἐγἰδες Οὐορί. δίαν. Οἴτορ. 

Ατὐπι. 1. δἰϊφιθ Αγηὶ. Ἑά. -Ἑ ἐγίογωπε διαν. Οὗἶτορ -Ἑ 7)αείιε 

Αττλ. 1. 8146. Ατπ. Ἐά. οἶκε] οἴκες 64, )ς. ἀογεογμπε ΑΥΔΌ. 3. 
φμιδ α ἐἰομίδες Αὐτὰ. τ. αι. Ατην. Ἐά. τοατριῶν} πατριᾶς 
44, 49 74) 76, 84, τοό. αὐτῶν] κα Οαῖ. Νῇσ. ϑωώσασι] ΥΝ 
Ὠδη ΙΝ, ΑἸεχ. σῷ ὦ ἀαῤὶς (ῆς, πεαυς Βἷς ἐπίεσρυπριηῖ) ΑΥΆΡ. 1. 2. 
α Οὐπιρὶ. δἷαν. Οἴἶτγορ. 

ΙΝ. ϑύσεις) ἐν δι ὑεῖς 29. 2ονα: ϑἷδν. αὐτὰς) αὐτὰ ([0) 

82. τὰ μαρτ. ττττῷ μαρτ. 25] κα αἰϊεγυίτα εἴ αι 1158 Ἰητεηάςοιϊ 
199 44. ζ45) 745 755 γό9 8. τού, τοβ, 118, 134. (ὐοητρί. Αγηι. τ. 

αἰΐαυε. Ατπι. Ἐά. τῷ μαρτ. 25], 30. εχρήπιυπε ἴῃ παπι. ρἰα- 
τὶὶ ορι. Διδῦ. Ἅ. οἷς] φ"0 (μα ὐφεπακμῖο (ο}}.) ΔιπΊ. Σ-. Αἰ Π 406. 

Απῃ. Εά. γνωσθήσομ. σοι) γνωσθησωυ. σοι 7ς. κα σοι ξ2. 
συναντήσω σοι ΤΊΆΓΡΟ 128, εἴ ΡΙΠῚΩ ΠΊΔΠῚ 110. 

ςςγ) θ4. 
Ν. ἔξαι] οὔο δῖαν. Οἤτορ. ἂν] ἐαν 11. ω εογρ. Αγπι. σ. 

414ὰς. Αγπι. Εά. ἐκλέξωω.} ἐκλεξομαι τό, 44) τού, 131. (πρὶ. 
ἐχλεζωμε ῥγίπιο, δὰ ἤηρεγ ε ἢπδὶ. {υργαίςπρῆϊς αν ρπια πιδηι5, 130. 
Ἔ ἐρο σθοῦρ. αὐτὸν] α ΧΙ. δ[:αν. (ϑέογρ. Ασην. τ. αἴ φιθ. Ατστη. 
ἙἘα. ἡ ῥαθδ.}] χαὶ ἡ ραξδδ. ς9. αὐτοῦ} αὶ ἴῃ ἴελῖυ, ζοὰ Βαθρεῖ 
τηᾶῦσο, Ασπι. Ἐά.- απ ἐμ8} εκ σου, [εὰ ἀπο [αργαίοειρι. 1. 
απὸ σου 1ΠΠ,Ν]1]1, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 29, 30, 32, 52, ςζ) ζ6, ς 79 

ς8, ζ9,. 64, 73. 779. 829 8ζ5 1οϑ, 118, 128, 129. 130, 171: Οοτρὶ. 

ΑΙά. 1 ὶρῖ, (αι. Νίς. Αγαῦ. σ, 2. 3. δῖαν. Οὗτος. ἀπ᾿ ἐμὲ ἴῃ οἴα- 

ἐγεῖ ] εκειϑὲν τς, 

ΧΥῚ!. 

Ἔ αὐτῶν ΝΗ, Χ, ις, λει 

παϑὰ} χα. παρὰ τό, 71» 73: ΡΨ, 93. 



ΑΡΙΊΙΘ ΜΟΊ 1. 
ΚΕΦ. ΧΥΠῚ. 

6. Καὶ ἐλάλησε Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ ἔδωχαν αὐτῷ «πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ῥάβδον" 
“ΗΟν “,͵.,εενςΝΝ εΖ 83. ΜΝ δ), »ν “Ὁ 2 “Ὁ ΄ ς Ν ε΄ 

τῷ ἄρχοντι τῷ ἑνὶ ῥάξδον χατ᾽ ἄρχοντα, χατ᾽ οἴκους πτατριῶν αὐτῶν, δώδεχα ῥάθδας" χαὶ ἡ ῥάξ.-- 
7; 

8. 

9- 

10. 

ΣΙ. 15. 

δος ᾿Ααρὼν ἀναμέσον τῶν ῥάξδων αὐτῶν. 

σχηνὴ τῷ μαρτυρίου. 

Καὶ ἀτέϑηχε Μωυσῆς τὰς ῥάδδας ἔναντι Κυρίε ἐν τῇ 

Καὶ ἐγένετο τῇ ἐκαύριον, χαὶ εἰσῆλθε Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν ἐν τῇ σκηνῇ 

τῷ μαρτυρίου" χαὶ ἰδὲ ἐδλάςησεν ἡ ῥάδδος ᾿Ααρῶν εἰς οἶχον Λευὶ, χαὶ ἐξήνεγχε βλαςὃν, χαὶ 

ἐξήνθησεν ἄνϑη, χαὶ ἐδλάςησε χάρνα. Καὶ ἐξήνεγχε Μωυσῆς πτάσας τὰς ῥάξδους ἀπὸ προῦ- 

ὦπου Κυρίου “πρὸς πσάγτας υἱὸς ᾿Ισραῆλ' χαὶ εἶδον, χαὶ ἔλαξον ἕχαςος τὴν ῥάδδον αὐτξ. Καὶ 

εἶπε Κύδιος χρὸς Μωυσῆν. ἀπόϑες τὴν ῥάξδον ᾿Ααρὼν ἐνώπιον τῶν μαρτυρίων εἰς διατήρησιν. ση- σιος πρὸς Μωυσῆν, ἀπόϑες τὴν ῥάδδον ᾿Ααρ μαρτυρίων εἰς διατήρησιν, σὴ 
μεῖον τοῖς υἱοῖς τῶν ἀγηχόων' χαὶ παυσάσϑω ὁ γόγίυσμος αὐτὼν ἀπ᾿ ἐμῶ, χαὶ οὐ μὴ ἀποσάνωσι. 
Καὶ ἐποίησε Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν, χαϑαὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ, ὅτως ἐποίησαν. Καὶ εἷ- 

χαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πρὸς Μωυσῆν, λέγοντες, ἰδοὺ ἐξαγηλώμεσϑα, ἀπολώλαμεν, πφαρανηλώμενα. 

Πᾶς ὁ ἀπ)]όμενος τῆς σχηνῆς Κυρίου, ἀποϑνήσχει" ἕως εἰς τέλος ἀτοϑάνωμεν. 

ΚΑῚ εἶχε Κύριος πρὸς Ααρὼν, λέγων, σὺ χαὶ οἱ υἱοί σα, χαὶ ὁ οἶχος τῷ πατρὸς σε λήψεσθε 

τα ῖ, πήθοτς ΑἸσχ απ᾿ ἐμκ τὸν γόγί.} τὸν γογῖ. απ᾿ ἐμον ς4, 7. 
υἱὰν) τὰν νίων Δ΄, 16, 50. 409). 54,74. 7, 8ῳ τού, 13. ἢς μεπιο, 

(τἀ τῶν ροῖδεα «ἀεἰείμπι, [. ἃ) ἂν (ας) 129. ον 44» 4) 7ς. 76, 
84, τού, 114. οσα Χ, Χΐ, τς, τό, 18, 19. 18, 29) 10, 12) ζ2,) ζζ» 

ςό, ς). (8. τ9, 64. 71 77» 82. 8:9. 108, τι8, 128, 110, ττι. (οπ)}}. 

Αἰ. ΑἸεχ. {ρ΄ (κῖ. Νς. αὐτο!) α Θεογρ. ἐφ᾽ ὑμῖν} ἐφ᾽ 

ὑμᾶς «6, ς8. ΑΙά. «φ᾽ ὑμῶν (ἢς) 5ς. εφ᾽ ὑμῶν τό, ς32, 54, 57) 73» 
ε10,.111. (αἴ. Νὶς. καϑ' ἡμῶν (ἢς) πιᾶγρὸ ῥγίπιὰ πιληὰ 1320. ἐονίγα 
«ν,;, Οεοί. Αγπιεηὶ (οἠά. 1]}η}|. Ἀπη. 4. 

Ψ]. τοῖς υἱοῖς] ἐπαὶ Αἰ Δππ. 1. αἰϊφυς. Απη. ἘΔ. αὐτῷ] 
αὐτοῖς 129. ἀντὸν (Πς) το. αὐτῶν 1] ας. αὐτῷ ({ς) 1 ἰρί, 
ῥαδδον τ" ---ῤχξδον 15} α αἰτεγιπγ. εἴ αυας ἐΐ5 ἱπίσ)ασοηῖ 19, 108, 118. 
Ατῦ. 1. τῷ ἄρχ. τῷ «ν}} τω ἀαρχ. αυτω ενι ({:ς) 119... τῷ 
ἄρχ..8. βῥαφδ. 25] τού. Ατεῦ. 3. να ραῦδὸον (Π.} «, ς8. 

Ἤ μίαν Οοπιρί. «Ἐ ἀπασε εὐτῇ ἃς ρυσπήῖο Αγαῦ. τ. 2. ῥαοϑ. 

κατ᾽ ἀρχ.}) κατ᾿ αοχ. ραξδι ςς. κατ᾽ ἄοχ.) -Ἐ ἕνα οσὐπὶ ὃς μγα- 
πο ΓΝ. - Ἰώεπι Ὁ καὶ ἰπ εἰμγδῶ. τίποτε Αἰεχ. Ὄλενὶ εἰὰδ)ονὶ 

ΑἸΡ. :. 2. α Ἄπη. 1. αἰ αις. Αὐτη. Ἐά. ῥαφϑδους} ανδοος το 

φνομα αὐτοῦ πὶ ραΐδον αὐτα, χαὶ τὸ ὀνόμα Ααβὼν ΧΙ. ἢ ῥαδόος)} 
«χανε Ἀποῦνπι. ρ. Ρτο. ᾿Αχρων) ὁ Ααρων ({ς) 77. πη Ααρων 
ΙΝ, τό, 28. 10. 7. ὃς. Ἔτσι (οι. 

Ν]1. αἀπιῦνκι) ἐπιϑυχε ς4. τό, γ1ν 75. ἵναντι Κυρ.Ἷ ἐναντιον 

Ἦυρ. ςς, 108, 118. κα 16, 28, 10, ς2,) ς7. 73» 77,8 Ὁ, 110. (δῖ, ΝΊς. 

α ἰδ ἴεχᾶι, ἰοὰ θεῖ πιασρο Τεουπμάδ πιᾶπυ, 131. α Κυρίου (ορῖ, 

ἐν τῇ σχ.} τπὶ τῆς σχηνῆς 44ν 54.) 74. 76» 70, 134. ἐπὶ τὴν σχηνὴν 
8... «πὶ τῇ συγνὴ τού. εἰς τὴν σκηνὴν ΑΙεχ. κα ἐν Οορῖ. οογάπε 

“4 ει κατυΐφ Αταῦὺ. 1. 

ΛΠ. τῆι ΄..} .ν τη κ᾿ τό, 8, 10, ςγν 64, 77, ὃς, 110, 13:1- 

Ἀττι. τ. αἰηιθ. Αστιν. Εή, καὶ 2} ,,ὄ 16, γ;1ι. Αποηνπὶ. 8ρ. 

"ιοίρ. Ασππι. 1. αήηυς. πη. Ἑά. εἰσηλϑε] ἐπηοίεννη ἌΓπι. 1. 

αἰθηνς. Αἰτη. 4. γαὶ ᾿Α.“9.} α -8. (πρὶ. “' ρεαπιτις ΑἸκχ. 
“- μεαντυπι Αγαῦ. τ. 2. ἐν τῇ σκχ.} εἰς τὴν σκηνὴν ΠΨΜΠ], 

τό, 28, 30, 4.4.) 52. τύ, ς7, 58, 74,73» 76, 77, 82, 84, ὃς, τοό, 130, 

τγ1, 134. ρ΄ Ολι. Ν Ὶς. δίαν. Οἰἶγορ. στοῦ. Απη. τ. αἰϊφυσ. 

Απη. ἕά. ἐπ κε ίασι 'σῤαπσοηὶ στη τς υἱ:5 ΑΓγδῦ. 3. τὰ μαρτ.} 

α Ἄπουγπι. 30. Ρτγοίρ. ἡ ῥα9δ.} α 110. 'Ααρ. 2] η Αχρ. 
Χ, τό, ς4. ςς, 74, 8ς, τοῦ, το, 131. Αἴεχ. 1᾿ρῦ σαι. Νὶς. εἰς 
οἱ.) ἐλ αἴονωφ Ἄποηνπ). 3Ρ. Ῥγοΐρ. ἐξηνεγκχε) ἐξηνϑυσιν 1Π|, ςς. 
ἐξννγχε ἴθ οἰαταές. πήηοτε ΑἸςχ. χαὶ ἐξηνϑησ.} καὶ ἐξηνεγκεν 
ΔΗ, Ὰ], τς καὶ ἐξηνϑη το. α ἐξηνϑυσεν τού. α υἱπηηθε Απο- 
πνπι. 30. Ῥτοίρ. ἄνϑ») ανϑος τ6. Ἀποηγπι. δρ. Ῥγοίρ. κα 19. 

αὶ ἰδρας.) καὶ ἐξννϑυσιν (ἢς) ερύ. χω νπατί εἰ ἈΠΟΠγπλ. ΔΡ. 
Ῥιυ. 

ΙΧζχ. τ ατας)] α πῃ. τ. διε. Ασπι. Ἐώ. χαντας} {ρτλ- 

τῖρτ. μπῖπᾶ τῦϑπυ ΑἸ. 1. νις} τοὺς νιους ΧΙ͂, 32, 4.) 54. 64, 
στ τοῦ. ΑἸ4. Ἄτην, σ᾿ δβϊφυς Ἅπτι. Ἐά, εἶδον] εἰδὲν ΧΙ. χαὶ 

ἐλαδ.} α καὶ Ασγπ. 1. ἴλιαζον) ἐδωχεν ς2. εἐλαξιν ΧΙ τό, 18, 
Ἰῶν 44, 53) 73ν 72. 78.) 84. 1οῦ, 118, 13.. (ὐοπιρὶ. (δῖ. Νὶς. ϑδίαν. 

ΔΙ. Ἀππ. 1. αἴας. Απῃ. Εά. ἕχκαςος]) ἐχαζω ς2. 

Χ. εἶπε} ἐλχλησεγι. ρ΄ Μωυσ.) Μοβ σὰπὶ ἀπτίςυϊο Οεογρ. 

Ἀττι. τ. αἰχυς. Ατπι. Εά4, ἐνώπιον] ἐναντιον ςό, ς8. εναντι Γ΄. 
τον μαρτ.} τοῦ μυοτυϑισν 1290. (οπηρὶ. Απππ. 1. δἰἰϊφυς. Απῃ. Ἐά, 

εἰς διατ.} εἰ ργαπ είς Οὐ ογς. 

τό, 18, 109, 28, 20, 30) 32, 44. 42, ςς, (6, ς7, ς8, ςο, 64, 73», 74» 
"6, γ). ὃς», τού, τοβ, τιθ, 128, 130, 131, 134. (οπιρὶ. Αἰά. ΑἸἷεχ. 

Πρ σαι. Νῖς. διαν. Αστν. 1:. δ᾽ίᾳυς. Ασηι. Ἐά. τ. υἱοῖς τ. 
ὥνηκ.} ελρείπιϊς τοῖς ἀνηκόοις ( ορί. τοῖς υἱφις)] α 76. κα τοῖς ζ0. 

ἔν τοις νιοις 12. “Ὁ Ισοχηλς. Ἔ ἐΠὼ ἈταΌ. 4. ἡ] ον ασε οὰπ ἀγ- 

εὐ]ο δῖαν. Οἴἶτορ. Απῇ. :. αἰϊϊχφις. Ασσι. Ε4. τῶν ἄνηκ.} φηΐ 
ἀν Ἰτπι (ἢ ς) Αταῦ. 3. ἀπ᾿ ἐμὰ) , Αγῦ. ᾿. 2. 3. δΐε σιε Οεοῖρ. 

καὶ οὐ μὴ] ν΄ κοῦ (ορῖ. α μὴ Οδογζ. αϑὺ Ατπι. σ᾿. δἰϊφις. Ἀπ. 
Ἑά. ἀποθάνωσι) σεργίσηαν Ογρτ. Ηΐεσ. -Ἐ 3 σπῖπες Ἀποηγπι. 
80. Ριοίν, 

ΧΙ. ἐποινσε] ἐποινσὰν »ς. Οορ. Ἐ,3Δἴε Οοτς. καὶ Α“,.] 
α 8. “ἡ δξπληι ΓΝ, ΑἸοχ. χαϑὰ]) Ὅσα ΡΝ, ΝΙ]Π, τό, 18, το, 

48, 19.) 30, 32) 44) ζ2,) ζ4,. 55» τό, ς7, 58, 59. ὅ4, 73, 73 75, 76, 

717. 83, 84, 8ς, τού, τοϑ, τι8, 118, 130, 131) 134. ΑΙά4. ΑΙεχ. Γἰρῦ, 

(ει. Νὶς. Αγαωῦ. τ. 2. δῖιν, Οἶτγοσ. οιαία φαις. (ορ.0 Κύριος) 
α ζ9. Αγπγ. 1. ᾿ τῷ Μωυσ.] αἴοό. -Ἐ βἔέικε πιαπάσυϊ ον πάν κυτῶ ΄ 7. 

(6.) Οεοτς. οὗτ. ἐποίησαν} ουτ. ἐποιησὲν ἱΝ, τό, 28, 73, σγβύνα, ἅς (εἡ γΥ.. 

121. (τ. Νὶς. κα τού. Οδοῦρ. Μὲ εὐ ἥκεσαμι Ἄτται. 1. αἷϊαυς. 

Ασπι. Ἑά. 

ΧΙΙ. εἶπαν) εἰπὸν το, 32, 44. (4. ὅῳ 7ς, 84. τρ. Μωυσ. 
Μο εὐπὶ ἀπτσυϊο ἰοοτσ. ὡς Μορ Απτῃ. 1. αἰΐχυς. Απη. Ἐά. 
λίγοντ.) εἴ ἀϊεέῤσαπε Οοοτσ. Ἀπτι. τ. αἰἴφυς, πη. Εά, αἰπολιλ. 
καὶ ἀπολωλ. το. δῖαν. Οἴἶτογ. Ατιθ. 3. Οδοῦσ. απολωμεϑὰ (Π6) 
“ς. κα 30, 44. ταρανηλ.}] α 30, 7ς. ρῥγαπιτῦυης πάντες πμεῖς 

ΧΙ, ςό, ς8. (οπιρί. γγαπ τς ελάςπὶ ςὰπὶ Νέ ργαοιπῖς ΓΜ. ρῥστὸ- 
ταῖτῖς ελάεπι ΠΡ Νς ἱπ σμαγαῶ,, πήποτς Αἰθχ. εἰ ργαιπτυηῖ, ἀἴχις 

φιης, (απ ραπῖ, οὐπὶ Ἂς ποῖαι, Αταθ. τ. 2. εὐ ργαπητες Αγ. 2. 

ΧΙΙ. Παάς] οί φ» "1: Ἀτϑῦ. Ϊ.2. Ζ. τῆς σχην.] ἙἘ ὙῪΣ μαρτυ- 

ριου ΧΙ, 44, ς4, 74.735, 8.. τού, 134. Οδοζ. Αγπι. 1. αἰϊΐχυς. Αγη. 

ἘΔ. -Ἐ μαρτυριου γό. Κυρίου) α ΧΙ, γ4. 76. ἕω; εἰ εἴγαε 

δίαν. Οἷἶτοζ. ἐχήνν Ατδθ. 3. εἰς τέλος] α εἰς 44. α υσυπιηις 
Οορε. Αγ. 3. ἀποϑανωμ.}) καὶ αποϑ. ΧΙ. αποϑανομεν ςο. 
ἐητειτογαῖίνε ἢἰς ἀϊδιησυυηῖ ΑἸοχ. (αὶ. Νῖὶς. ϑῖδν. Οἴτοσ. πιογίες 
ΜΝ ΑΥἸΔΌ. 3. γιογί ἐπ, ρεέγέάπιμ, δῖαν. Μοίΐᾳ. 
ἈΑγϑῦ. 3. 

ἝΞ οπε; Οὐορῖ. 

Ι. τῦρ. ᾽Αχρ.} πτρ. Μωυσ. καὶ Ααρ. τό. αγοπὶ ουπὶ απίςιυο 
Οεο. ἐν ατγονε Αττη. τ. δ᾽ίψυς, Απῃ. Ἑ4ά. λέγων] “ ρτα- 

τηϊτυπ ΙΝ. ΑἸεχ. “- ριαπικυης Ατὰρ. 1. 2. α (οπρὶ. Οὐοηῖε. 
Ἀρρ. 240. εἰ ἀἶεε! Όεοῖσ. Απτὶ. τ. αϊΐφυς. Ασῃ. Εα. σὺ κι] 
σοι (ἢς) 19. οι. υἱοὶ 1] α οἱ Αππτιοηὶ Οοάά. δἰφυΐ, Αττῃ. Εὰ. 

ὁ οἶχ.) α ὁ 75. Ατπι. 1. διίσφυς. Ασπι. Εά. τὰ πατρός} πιᾶτρο 
τοῦ πχτριας (Άς) πιληι τοσεμτὶ ΝΠ]. πατρίας ΠῚ ΙΝ, ΧΙ, 44,71, 
γό, τού, 129, 134. (οηῆε, ΑΡρ. 1. ς. ὕγτ. ΑἹ. 1, ρατῖς ῥγίγπμα, 446. 

εἴ ἔς, {τὰ αἰτίουΐο ρταπιο, Ατπι. τ. αἰῆαις. Αγηι. Ἐά. σον 25] 

Ἀ σου μετα σου ἤπιε ἤρπο Ηπ]}1 (85) ΙΝ. -Ἡ μετα σου ΝἼ], Χ, τς, 

τό, τϑ, 19, 28, 20, 30, 32,44, (2, (4. ςς,) ζύ, ς7, ὅ., 73, 7» γ6, γ)., 
8:2, 89, 8ς, τού, τοβ, 128, 130, 111. (οιηρί. ΑΔ. Τρῖ, Αὐν. δίαν. 

Μοίᾳ. σεοῖρ. Αστη. σ᾿. αἰΐφυς. πῃ. ΕἘά. -Ἐ ολάεπι τὰ ας ἴῃ σμαγδῶ. 
τηϊηοτε Αἰοχ -Ἐ ελάςπι οὐπὶ δ, ῥτγῶ πη ο Αταῦ. 1.2. λήψεσϑε τ") 
“αρίσθ Ατὰϑ. 3. εαρίαιὶς δῖλν. Οῇτογ. λήψ. τὰς αἰ. τῶν 

σημεῖον) εἰς σημ ΙΝ, ΝΠ], Χ, τς». 

᾿) 
΄ 



οἷ, 
τυρίου, 

ΑΡ,Ι 

τῷ μαρτυρίου. 

ΘΜ Ο 1. 

ΚηΦ. ΧΌΠ 
Ἁ, ε , φφ ε Ί’͵ ς "Ὁ ἝἍ ς ς » ΄ ΄ οΥ̓ Ἁᾳ ε ’ὔ’ ν᾿. [4 ’ « ων 

τὰς ἁμαρτίας τῶν ἁγίων, χαὶ σὺ χαὶ οἱ υἱοί σὰ λήψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῆς ἱερατείας ὑμῶν, 
- ρῷ ρὼ Ἁ - 

Καὶ τοὺς ἀδελφός σου φυλὴν Λευὶ δῆμον τ πατρός σου προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν, χαὶ προσ-- 2. 
Η ς » Ν, οι 3 7 ρῷ ΓΟ 

τεϑήτωσάν σοι, χαὶ λειτουργείτωσάν σοι χαὶ σὺ χαὶ οἱ υἱοί σὲ μετὰ σᾶ ἀπέναντι τῆς σχηνῆς 

Ν ΄ νι ΦΨ Ν Ν Ν ,. » ΄ ΝΣ» ἣ »", ν 
τὰ σχεύη τὰ ἅγια, χαὶ πρὸς τὸ νυσιαςήριον οὐ «προσελεύσονται, χαὶ οὐχ ἀποϑανᾶνται χαὶ ὅτοι 

ΝΡ φ᾿ 

χα! ὑμεῖς. 

Καὶ φυλάξονται τὰς φυλαχᾶάς σου, χαὶ τὰς φυλαχᾶς τῆς σχηνῆς' τὐλὴν πρὸς 3. 

Καὶ προστεϑήσονται «πρὸς σε, χαὶ φυλάξονται τὰς φυλαχᾶς τῆς σχηνὴῆς τ μαρ- 4. 

ατὰ π“ἅἀσας τὰς λειτεργίας τῆς σχηνῆς, χαὶ ὁ ἀλλογενὴς οὐ προσελεύσεται “πρὸς σέ. 

Καὶ φυλάξεσθε τὰς φυλαχᾶς τῶν ἁγίων, χαὶ τὰς φυλαχᾶς τῇ ϑυσιαςηρίου, χαὶ οὐχ ἔςαι ϑυ- 5. 

μὸς ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραΐἥλ. 

Ἰσραὴλ δόμα δεδόμενον Κυρίῳ, λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίϑ. 
ἃς ς ε »“ . ρ 4 Ν᾿ ε ξ΄ ε ἰϑυ Ἃ ΄ Ζ΄ ἰϑν , 

χαὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ διατηρήσετε τὴν ἱερατείαν ὑμῶν, χατὰ ππᾶντα τρόπον τᾷ ϑυσιαςηρίου, 

χαὶ τὸ ἔνδοϑεν τοῦ χαταπετάσματος" χαὶ λειτεργήσετε τὰς λειτεργίας δόμα τῆς ἱερατείας 
ες “Ὁ δ ε 3 Ν ς ΄ 3 ρ6 

ὑμῶν, χαὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ «προσπορευύμενος ἀποϑανεῖται.. 
Ν49 “."» Ὰ, ’ ξςξ. ρορ.9 Ἧ - ξ΄ . Φ 3 φ ΙΝ ΄ φο ε ΄ . 

χαὶ ἰδοῦ ἐγὼ δέδωχα ὑμῖν τὴν διατήρησιν τῶν ἀπαρχὼν ἀπὸ ππάντων τῶν ἡγιασμένων μοι ππαρὰ 
τῶν υἱῶν ᾿Ισραῆλ' σοὶ δέδωχα αὐτὰ εἰς γέρας, χαὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σὲ γόμιμον αἰώνιον. 

ἀγ.] συμξδαςάσετε τὴν παρανομίαν τοῦ ἁγιάσματος οὐπὶ ργαεοεάεη- 
θυ ἱπ σοητίηυα οἰζδίίοης σοπηδέξις Ῥτοόσορ. ἰῃ δῖ. Νὶς. δά 1. ὐυα- 

τεηάυπι, πὰ πη βλετίης ροίπετίογα Ὁ 4]1ο ἱπίεγργεῖ.υΎ τὰς ὡμαρτ. 15] 

τας ἀπαρχας 1|, 44, 64. 71, 74) 765) 84, τού, 124. Ογτγ. ΑΙ. 1. ς. 

ῇς τ ἴεχῖυ, τὰ τὰς ἀἁμαᾶρτ. ἰπι τηαγρ. Χ. ογἐσι ας Ῥεσεαίογνηι οὰτὶ 

ΑΥιῖς}}}5 δίαν. Οὗἶτοσ. φγίμεειας ρεζεα!ὶ σατῃ ἀτῖου} 5 Οθοῦρ. τῶν 
4. τῶν ἐτῶν καὶ των αγ- (ἴς) 44. ζ αετὶ: Οεοις. χαὶ συ] 

α Χαὶ ΧΙ. “κμ σμίοη ϑἷαδν. καὶ σὺ---τὰς ἀμ. 45] α σὺ καὶ οἱ υἱοί 

σου λήψ. το, τοβ, 11:8. κα οπγηΐα Οοηῆί. Αρρ.]. ς--. οἱ υἱοί σε 2] 
Ἔ μετα σου ς6. (οπηρὶ. Αγὰδ. 2. -Ἐ οδάεπι δ κα ΙΝ. ΑἴΔΡ. 1. 

Ἔ ἐλάσπλ τ δα ἴῃ οπλταῶ, τηΐποσς ΑἸοχ. κα οἱ Απῃ. τ- αἰτίας, 
Ἀπη. Εά, λήψ. 295] εαρίανῖς αν. Οἶτοσ. τὰς ἀμ. 25] α τὰς 

((δἀ οἰϊαπίυν υδίᾳις μὲς ςοπιπιᾶ εις Ρσιΐμ5, φυδπ) νεῦρα ΓςΟΠΊΠ)Δ1}5) 
(οηῆι. ἌΡρ. Ϊ, Ο, 

11. τοὺς ἀδ. σου] α ΧΙ. φυλὴν} φυλης τό, 28, 29, 32) ζ29 
7, 23, 77. 85. (δῖ, Νῖς. δἷαν. Μοίᾳ. υἱιους 44, 74» 84) τοῦ, 134. 

ἐχ ἐγ Αταὺ. τ. 2. Ῥοῖϊ δᾶπς νοςεπὶ υΐψυς δά ἐρεις προς αὐτοὺς 

πῃ Γοπ. 30, ἀείμηιϊ οσῃπηῖα ΡΝ. δημον) δημον ΧΙ. εἰ ρορωδωπ 

ΑἸΔΡ. 1. 2. 3. τπροσαγαγου] τπροσαγαγεὲ 2095) ζ4) 725. προσαγξε 

τού. «πάμεα: Ατηγ. 1. δἰἴφις. Αππῃ. Ἑά. τρ ργϑγηις δῖαν. Οἴἶζγορ. 
σεαυτὸν) ἑαυτὸν τό, 18, 19, 32) ζ4) 9, 64, 73, 74. 1ο8, 128, 134. 
Οοπιρί. 1ἰρί, δ[αν. Ἴαρω ἡμμη (ἑαυτὸν (ο}. Ἔἀχρπιεπ5) Οεοτρ. 
σοι 1), 1. Αγ. 3. Θεοῖς. διᾶδεῖ ἴθ οἽδασαῶς. ποΐμοσς Αἷςχ. 
καὶ λειτ.) α χαὶ Ατὰρ. 3. Οεοτρ. 
Ταῦγρο 28, ὃς. λειτουργητωσαν ΧΙ, 131. Οορὶ. 1Πἰρί. σὺ καὶ 
οἱ νἱοι}] α οἱ γς. Οοιηρὶ. Αἰτθεπὶ Οοάά, αἰϊφυϊ. Ατπι. ΕἘὰ. α καὶ 
(ας) (εογρ. “ἰδὲ εἰ ΜΠ ς δῖαν. Οἴτορς. μετὰ σ8} αὶ ΑΥδΌ. 3. 

11. Καὶ φυλαξ.---καὶ φυλαξ. ἴῃ σοι. 4} α αἰτοτυῖγα εἴ 455 
ἢΐ5. ἰηϊοιδοοθηῖ 110. φυλαζονται) ἔξουσι τηᾶγγο (υ φυλαξουσι 
ἰεξεγεῖυγ) ῥυπια σπᾶπὶὶ 130. φυλαζουσι ς8. ,έγνεπε δῖαν. Οἴζγος. 

καὶ τὰς Φ. τῆς σκ.} αὶ τό, ς2, ς7, 73. 77. Οἵ. Νὶς. α δλάθπι ἴῃ 
ἴοχῖυ), 1εὰ ΠΔΌΟΠΌΙΓ ἰπ ςαἰσε ςοἰυπιης, Ν11. α δαάεπι ἴῃ ἴοχίι, 1οὰ 

μαῦεῖ τηαῦρο ἐεουπάδ τηᾶτι, 131. “Ἔ σου Χ, τς, 10) 29, 30, ζ 5») 59. 

64, 83. 118, 129. ΑἸά. 1106, Αταῦ. 1. 2.3. -Ὦ ἄδην ἴῃ {ιρρ]επιεηῖο 

ΠΊΔΓΡΊΠΑΙΪ 131. -᾿ ἰάσπι πποὶβ ἱποίυΐ. ΑἸεχυ -Ἐ τοὺ μαρτυριον 44, 

ζ4, τό, γ4, 74. 76, 84, τού, 134. Οέογγ. Ατὐπιεηὶ (οάά. δ] 4υὶ. 

Απη. ΕΔ. σκεῦη] -Ἐ σιεα Ασπιεηὶ (οάά, δἰφυὶϊ. Ατπ). Εά. τὰ 
ἂγ. ] “4 ργαπνταπι Αππτιεηὶ (οι, αἰΐφυ!. Ατπι. Ἑά. ϑυσιαςήρ.} 

Ἔ καὶ πρὸς παντὰ τοὺ ναοὺ ιοό. -Ἐ γι ΑΓ. 1. οὐ] και 

(ας) ς9ς. τροσελεύσοντ.] τροσελευσεται 19, 75. εἰσελευσονγ. 77. 
ἀεζεύίαπι δἷλν. Οἴἶτγορ. χαὶ οὐκ ἀποϑ.} α οὐκ τοβ. κὠ;, ποῖ γπογὶ- 

ἀπίαν δἷδν. Οἴἶτγορ. Οδογρ, Αγπι. 1. δἰΐΐφιιε. Αττῃ. Εά. καὶ ἅτ. 
α καὶ Οεοις. ὅτ, -- πρὸς ἴῃ σοῦ. 4] ἀὲ εμπρ φοδὲς φάάδεμέωγ σά 

(ας) Ατῦ. 4". ὅτοι] αὐτο ΧΙ), 18, 29, 128. καὶ ὑμεῖς] ινᾶ 

νμεις, [τἀ ὑμεῖς εξ ἴῃ τλίιγα, 134. 

ΙΝ. τροστεϑήσοντ.) Ἔ καὶ 84. - καὶ οὐτοῖ 44) 74. 7γ6, τοῦ, 

134. τορροστεϑήσομαι (((ς) ΑἸά. σὲ 15] νος Ατὰρ. 3. καὶ 
φυλάξ.--- υυσιαςηρ. ἴῃ σοπὶ. 5} α Βᾷς εἴ 4: 15 Ἰητοηασεηξ τοῦ. 

φυλάξονται) ξουσι ({ω}}. υὧ φυλαξουσι Ἰεφετεῖιγ) πιᾶγρο γί πη τηϑὰ 
110. φυλαζουσι 10, 64) τοϑ, Λγυεη! δίαν. Οἴτοζύ. τῆς σκ. 15] 

Ἅ- τῦλην ρος τὰ σχένη τὰ αγιχ 71. 

λειτουργ.} υπουργητωσᾶν ᾿ 

Κα ἄδω τὶχ τοπβεε Ν 1. 

κατα} καὶ τῳ 74γ 78 76, 

129. δῖαν. Οἴεορ. ὃ ἀλλογ.) α ὁ Οοιμρῖ. οὐ} κα 129. 
προσελεύσ. ὥρ. σέ] δερειαι σά νο: δῖαν. Οἶετορ. 

ν. Καὶ 1 α Οεοιν. φυλάξεσϑε] φυλαξασϑὲ το, 134. 
φνλαξασϑαι (Δι. Νίς. φυλαξετε τς, τύ, ς2, 64, 110. Αἰεχκ. φυ- 
λαξατε ς7, 77» 85», 131. φυλαζονται ξς;. ,μγῳεηπξ ϑιαν. Οἰἶΐτορ. 
ἀγίων) μου 1]. καὶ τὸς φυλ.}] α φυλακᾶς 82. κα καὶ Οεοῖρ. 

ἔγα!} ετι ἐξᾶιν 44) ς45γ785γ τού, τοϑ, τι, 134. δ[αν. Μοίᾳ. Αὐταδηὶ 
Οὐοἀά. αἰϊψυϊ!. Ατηι. Εὰ. 

52, ςξ, «6, ς7, ς8, 59, 64, 73, 74» 77ν 131. Οὐρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. 
1ἰρῆ, δι. Νίς. Ατγαδ. τ. 2. 3. ἐρᾶν ὁτὶ (ἢς) 30. εγὰ εμάαρε 
δῖαν. Οἰΐτος. ἐν τοῖς νἱοις] ἐπὶ τοῖς νιοις 10, 108, 118. ἐπι τες 

υἱοὺς ὃς, δῖαν. Οἴον. Οεοῦς. ἔς πιᾶγροὸ ργμηα πιᾶπὰ 130. αὄ ἐν 
44. Ατηι. 1... τοῖς 129. (οιηρὶ. 

ΝΙ. Καὶ] εἰεπύη δ[αν. Οἴτγοσ. 

ξό, ς8, τ28. ἰδὰ ἐγὼ Οοπιρὶ. Ογτ. ΑἹ. 1, 673. τὲς αδ. ὑμ.} 
α γε. Α].1. ς. ὑμῶν) ἐμὸς υοἶγος ρεῖπιο, {εὰ ἡμος ροίξεα ἀεϊεῖ, 

Ατπ]. 1. ἐκ μέσου] ἀντὶ πανίων Ογε. ΑἹ. 1. ς. τῶν υἱῶν] α τῶν 

κὰν δόμα} υμιν δι )ς. ἐκ ἄομπμπι δῖαν. Μοίᾷβ.. ὀ ΑἀΖδεθόμενον) 
διδομενον ὃς, 12... δεδόμενοι ((15) (αἴ. ΝΙς. Κυρίῳ] εἰσί, μοι 
Ογγ. ΑΙ. ἰ. ς. λειτουργεῖν] λειτουργοι (1) 75: τὰς λειτ.] 
1 πυπ|. πη σι δὶ ΑὙπΊ. 1. δἰ φιε. Ατπι. Εά. 

Ψ]1. Καὶ σὺ] γμ τονο δῖαν. Οἷἶγορ.. κα καὶ Οϑοτξ. σα 1} 
Πιργαίςγι ρας ργμμᾶ πιᾶπι5 Αὐιπ. 1. Α Οξογ. διχτηςήσετ.] δια- 

τηρήσατε 29, 44.) 59η)η04,), 1οὐ6. παντα τρόπ. .] τον τροπ. ἴληῖυπὶ ΧΙ. 

ϑυσιαςηο.} μαρτυρίου ΧΙ. ἔνδοθεν] ἐντὸς 18, 128. 
γήσετε) λειτουργήσουσιν ςς. ἐμηρίανι αραίίε δῖαν. Οἰἶζορ. 

λειτ.} τὴν λειταργίᾶν τῆᾶγρο 8ς. ΑΥπῖ. τ. δΐψυς. Αγπι. ἙἘά. δόμα] 
α 58. Απη. 1. αἰϊΐφυε. Ατπι. 4. δοματος πηᾶῦρο ὃς. εχρεμημηῖ 

τὸ ϑύματος ὃ ἔδωκε Αταῦ. 1. 2. ἐπ απμη ἀεὶ υοδὶ; ϑ'άν. Οἶτος. 

ἐπ ἀοπμρι Οορῖ. δίαν. Μοίᾳ. τῆς ἱερατ.) τῆς ἱερωσυνης)-ξ. νἱάοξως, 

α τῆς ΑΥδρ. 1.2. Μαςεν υἱοί ίαηε ἴῃ ἀσοὰ- 

λῖνο οὐπὶ αὐίουϊο δῖαν. Οἴἶγορ. ὁ ὥλλογ.] τας ο αλλ. 28. 
ἧς ταῦγρο 8:. κα ὁ 73,77. ὁ Ὡροῦπορ.) ὁ Ὡροπορ. τ18. φμὶ ἀζιε- 
«α: Ατπι. 1, αἰϊἴΐφψυε. Αγη. ἕὰ. -Ἐ σα νος (ορῖ. Ατδῦ. 3. 

ΝΙΠ. Καὶ ἐλ. Κυρ. τρ. ᾽Δαρ.)] α τοό. αὶ Κύριος 7. κα καὶ 

Αγπι. 1. αἰΐφυε. Ατα. Εα, τρ. ᾿Ααρ.} τωρ. Μωυσὴν και Ααρ. τό, 
ξς2,) 57) 73. 77ν 131. (ὑαἴ. ΝΊς. ΑγὯθ. 3. Ἐ λέγων ΧΙ, ςς, τό, ης. 
Κυβη. ορῖ. ΑΙὰθ. 3. ἐμ “ἄαγοπε εἰ ἀϊεῖ! Ατὐτα. τ. αἰϊΐφυθ, Ασπη. 

Ἑά. “Ἄαγοπὶ οὰπὶ ἀστίσϊο (θογσ. καὶ 2] . 51αν. Οἴτογ. Αππῃ. ᾿. 

ΑἸἴχαε. Ασα. Εά. ἰδὲ ἐγὼ] α ΧΙ. . ἐγὼ τοό, (οηῆε. Ἀρρ. 

ἐγὼ] ἐγὼ δου ΧΙ, 18, 32, 

λείτουρ-. ̓ 

τὰς 

240. ἔγω ἐδου ΠΝ, τς, 19, 28, 30, 32, 54» 58» 56, ς7, 58, ύς, 
)ς, ὃς, 108, 118, 130. Αἰεχ, (δῖ, Νίς. ὑμῖν] α ΧΙ. τῶν 
ἀπαρχῶν) αὐτῶν ἀπαρχ. Ρηπη|ο, ςἀ τῶν ἄπαρχ. ἐχ οοιτ, 11. κ τῶν 
ςς. Ὁ μου ΝΙ, Χ, τό, 18, 19, 20, 30, 32) 44.» 52, 547 ς7,) ς8, ςο, Ἄὐ τος 
ό4, 73ν 745 75» 76, 77. 83, 84» 8ς, τού, τοϑ, 118, τ28, 130, 131)" 

134. Οοιμρί. ΑἸΙά., ΑἸεχ. 1ϊρί. (αι. Νίο. Αγαῦ. 1. 2. 3. δ[λν. 

Οεοτρ. Ἀγπλ. 1. αἰϊΐᾳψυε. Ατπι. Εἀ, τῶν ἐντολῶν μου τ Αἰ ἤοης 
Ρτγοςορ. ἰπ (αἵ, Νὶς. δά . -Ἑ εὐοάίαγεπι νοΐγαταα Οορ. απὸ] 
ἄντι απο (Ὀῖπδε ἰςξξϊομ 5) ς8. (μ0.} α ς8. (οπιρὶ.. κυ ργαπηε- 
της Αἰεχ, Ατγαδῦ. τ. 2. παρὰ] κα ζ2. Ατη;, 1. σοὶ] εἰ εἰδὲ 
Ἀταῦ. 1. 2. 3. αὐτὰ αντους τοό. κ ἄεογρ. εἰς γέρας] α ὃς 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς ᾿Ααρῶν, 8 

Καὶ ἐγὼ εἴληφα τὰς ἀδελφὸς ὑμῶν τὲς Λευίτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν 6. 
Καὶ σὺ 7. 

ἐὰν ετὶ ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 28, 29, 32, ν᾽} 

: Ἴ 
γα 71 Α “ 

ΤΊ 

- ΄σ΄ 

“2 
΄ μι- 

- 



ΑΡΙ 
᾿ ΚΕΦ. ΧΥΤῚ. 

9. Καὶ τᾶτο ἔξω ὑμῖν, ἀπὸ τῶν ἡγιασμένων ἁγίων τῶν καρπωμάτων ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτῶν, 

χαὶ ἀπὸ πσάντων τῶν ϑυσιασμάτων αὐτῶν, χαὶ ἀπὸ πάσης πσλημμελείας αὐτῶν, χαὶ ἀπὸ πασῶν 
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ὅσα αἀποδιδόασί μοι ἀπὸ “σάντων τῶν ἁγίων, σοὶ ἔςαι χαὶ τοῖς υἱοῖς σου. 

Ἔν τῷ ἀγίῳ τῶν ἁγίαν φάγεσϑε αὐτά" πᾶν ἀρσενικὸν φάγεται αὐτά" ἰ σὺ χαὶ οἱ υἱοί σε" ἅγια 10. 

11. 

12. 

12. 

14.15. 

ἔςαι σοι. 

3 Κ φΦ Ἁ, » ΦΦ ,» » φ 

αἰώνιον" “πᾶς χαϑαρὸς ἐν τῷ οἰκῳ σοὺ ἔδεται αὐτά, 

οἴνου, σΐτου ἀπαρχὴ αὐτῶν, ὅσχ ἂν δῶσι τῷ Κυρίῳ, σοὶ δέδωχα αὐτά. 

ΘΜ Ο [. 

Πᾶσα ἀπαρχή ἐλαίου, χαὶ πᾶσα ἀπαρχὴ 

τὰ πρωτογεννήματα 

“σάντα ὅσα ἐν τῇ γῆ αὐτῶν, ὅσα ἂν ἐνέγχωσι Κυρίῳ, σοὶ ἔςαι" σᾶς καϑαρὸς ἐ ἐν τῷ οἴχῳ σου 

ἔδεται αὐτά. Πᾶν ἀνατεϑεματισμένον ἐγ υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, σοὶ ἐςαι. Καὶ ποᾶν ΓΈΡΩΝ μῆτραν 
ἀπὸ πάσης σαρχὸς, ὅσα προσφέρουσι Κυρίῳ ἀπὸ ἀγϑρώπου ἕως χτήνους, σοὶ ἔςαι" ἀλλ᾽ 

τροῖς λυτρωϑήσεται τὰ “σρωτότοχα τῶν ἀγϑρώπων, χαὶ τὸ πρωτύτοχα τῶν χτηνῶν τῶν ἀλαϑάρτων 

εἷς τιμήν πιᾶτσο Τρ, δοπμρι Γ ορῖ. καὶ 
μιῖτὰ σὶ] α 3. (οπιρί. “ὦ γγειηίπυπει ΑἸοχ. 

Ἔ ἰθς εἰς γέρας 75. νόμιμ.] 

3. Ἔιμνν τῆλγρο Χ. 

τοῖς} α καὶ ξο9. 
Ἀγιδ. 1.2. μετὰ σκ το, 53) 118. 

ἐπ γγχοϊπταπῖ Οεοῦσ. Ατγπὶ. ι. 

ΙΧ. τοῦτο] τουτω τοῦ. ᾳ Ονεογς. ἔγω ἰγαὶ τό, το, 50.) ζ ἢ 

ς7. 71.) 7ς, τοϑ, 11:1. (οηῆι, Αρρ. 240. Απῃ. τ. αἰϊΐφυς. Αππ. Εα. 

ἐμὶν] εἰδὲ δῖαν. Οἴγον. ἀπὸ ι9-.-- απὸ 29] α αἰϊεγυῖγ, εἴ αυας Πιὶς 

δπῖετ τεῆς τ9. ΔΙΌ. 1. 2. τῶν ἡγιασμ. αὙ.} πανζων τῶν γγιασμ. 

Αγ. τό, γ3. 77, δ:, 111. φαντὰν πγιλσα. αγ. ζ22. τι8, 1τ9. (ὑπ, 

Νς. αὐτῶν τοΒ. 1 γμὶν (ἢς) τοῦ. 

εἰ γίου δἷλν. Οὔτον. τῶν χαρπκυ.) απὸ τῶν υαίπομ, ι:8. 

χαΐξπωμ. (οηἶι. Ἄρρ. 1. ς. Ἔ αὐτῶν 9 ἢ Ὄ, " ἔφ, τοῦ, 14. 

Ἔ χαι ΧΙ. (οπῆϊ. ΑρΡ.].ς. Αδ..3. τανταν 19] πασὰν “ποὺ ΧΙ. 
α (πῆς, Αρρ. ]. ς. αὐτῶν .“], Οοηξι. ΑρΡ. 1. ς. 
-- αὐτῶν 25} α αἰτετιπς. εἰ αυχ 1» ἰηϊετίαςεις Ατγαδ. 3. πντ. 
τῶν ϑισιασμ.)., πάντων 0. πασν; τῆς πλυαμιίλειας 7ζ. τ΄. τῶ» 
ϑυμιασμαᾶτων (Ως) τοϑ. π΄ τῶν ξιωμιαατων 19... ὅσ. τῶν ϑυσιὼν 

(πῆι. Αρρ.1. ᾿ς. αὐτῶν 2] Οομῆι. Αρρ. 1. ς. 
Ὥσλντων τῶν ϑισιασμαίων "ς. πασων των ἀμαρτιων ΧΙ. μείζανονεπι 
εὐπὶ ἀπτουΐο Αταωῦ. 3. πὰασ. τῆς τσλ. Δ]], Χ, ΧΙν ας, τό, 18, 28, 
30, 32, ξςς, ζ6, ςτ-, ς8, το, 64, ;ξζ, 77) 8:, 1ο8, 1128) 130.) 11 
(ὁπ ρἱ. ΑΜ. ΑἸεχ. 1ἱρῦ, (δι. Νῆς.. , πτες (ορί. αὐτῶν 1] 

α Οοηῆι. Αγ. 1. ς. αὐτῶν 3 “ταὐτῶν 49) α αἰϊτεγυῖγ, εἴ αυις ἰἰς 
Σηϊεταςεπς (Ὧρι, καὶ απὸ 23] χαὶ πιρὶ (πῆι, Ἀρρ. 1. ς.. παᾶ- 

σὼν] α (πῆι. Αγρ. 1]. ς Αταῦ. 4. 
μάτων ((Ἰ.} τό, ς τ", 110. 
(οηῆι. Αρρ.]. ς. φλρτιτῖς τῦῖς πλημμτλιίας ἱππῖυπὶ Ασαῦ. 3. αὐ- 
τον 4. ΠῚ 1, ΧΙ τό, το, 28, ζ32,, ςτν τη τὴν 73, 77, 81, τοϑ, 
118, 128, 110, 121, Τρ (ὑλτ Νὶς. (σπῆι. Αρρ. ἢ τ. μαδεῖ ἴῃ 
«παγιῦ. ἰπογο Αἴσν. ἐσα] σα; τ΄, ς5, ς7, 739) Τρ τ. καὶ 

«σα (οηῆι. ΑΡΡ. ]. ες. ι (Πς}) (ομῖ. αποδιδίχσι) 

απιδιχδοσιν ((() ΧΙ. αποδιδωσι τοϑ, 118, “ἰαἦκη ΑΓπι, α. αἰϊίηιις, 
Ἀπη. Ε΄. ταντων 2] πασων ({ι}85. τστὰν σγ.} α τῶν 1], 
ζ0. ἵν χὉ} ὕ ἐνται (οι ῖ, ον. δου. Μη δαν. Οἴἶγου. τοῖς 

νον} ὰ τοῖς Ἄτην τὶ σου ἘΠ.} δεῖ οριπία ταῦ. ΓᾺ 

Χ. Ῥν) α ἴα Ἀπδ. 1. 2. τῶν ΔὙ.}] αἕ (οπῆι. Αρρ. 240. 
ξαγισϑι) εἰ ππὦρ Αἰλν. Οἴτοσ. Ἔ οὐπηοὶ Οεοτς. αὐτα ι] ἠα 

“πᾶ Ἄπῃν αν αἤφυς, Ατπν, ἘΦ. κα θοῦ. πᾶν ἀδσινιχ.} πᾶν 
αϑτῖντ9. ὥς ἀρσην 1ο8, 118. ον. πὸ; σπιαεμ Οορῖ, δ γγστῖ- 
τη ΑΘ. 1. 2. 3. ξαγιται) φαγισϑαι ᾿ς, β:. φαγισϑειο, 
ς4. 118. (πιρ0}, εὐΐε δίλν, Οἷἶτοσ. αὐτὰ 22] χὐτὸ (ὐντ. ΑἹ. ἱ, 
εἴπὸ μηπιας 447. Ατῦ. 1. σὺ καὶ οἱ ἴοι σον} α (Ὅπιρ!., σὺ] 
σ.. {0} 19. δ ἰδὲ ἌΤΑΡ. σ᾿. 2. χαὶ οἱ -- στιἷ οἱ οπινίδε: ΚΠ τπὶρ 
“ο"δα κα Ἀταῦὺ. 1. 2 οὐ νι00}] κα οἱ Ἄγην, 1. αἰχυς, Ἀπη. Εώ, 
ἀγια] φυΐα γππιϑα ταν. τ. δῇΐηις, Απη. Επ. ἔγαι] ἐσονται 4.4, 
το 84, τοῦ, 134. πη. τ. δἰϊφυς. Αττι. Ἐά. ,μπρ δίαν. Οἰἶγοσ. 
Τη] καὶν (Π.} τοϑ. ὑμῖν 19, 118. α Ολι, Νὶςο. 
ΧΙ. Καὶ τξτο------ αἰώνιον) α ἔπε εἴ 4 ᾿ὶδ ἱπιεγίσσοπι ς8. 

γαὶ 1] γογσ. 421} 5ϊαν. Οἴτοφ. ἔγαι ὑμ.} υμ. ἐξτε Υ], ξ9. 
κα εδὲ ταῦ, αι 2. οδο τοδὶ: 5᾽1ν. ἀπαρχῶν) ἀπαρχη ΧΙ, 4 Ὁ, 
τ: 4, γ6, 84, τοῦ, 1.34. απαρχην (8ς) τῷ, τοϑ, 118. εχρτγίπις αα᾿ 
ας γῶν δίαν. «αὶ τσπηξ ἀπ᾿ ἀπαρχὼν πῃ. 1. αίᾳυς. Απη. Εά, 

᾿ ματ.} τῶν δομ. 44, ς4, 74) γό, 82, τού, 134. α ϑίαν. Οἰἶΐγοσ. 
αὐτῶν 15] ὑμῶν φς. 129. τῶν ἐπι3.}] α τῶν 108. τῶν ἐἱ..] 
α τῶν 10) 108, σοὶ] σὺ (ἔς) τοῦ, 131. εἰ εἰδὲ ταῦ. 1. 2. 

Ν Ξ ᾿ . 

σχργ δ παντὸς υγιατιαίνον 

ἐκ τῶν 

ν “- Φ 
ντων 1 

πασ. πκλναμ.) 

τὼν αωαρτ.} τῶν ἀμαοτῆν 

ΣΟΥ ΥΤΤΣ πλπαμώαιας. ΧΙ]. , τὸν 

ον υτὰ ἜΣ 

.ῷ Φ “Ὁ 

Τοῖς τιοις σοὶ δι. ,..ὄ Ρεϊτπο, [( μαϊκὲ πὰπο ἃ πιᾶπι τεσεηῖῖ, τό. 
ΜῈ: σου] δι  τλυταῖπ ἤης ἀπὶσυΐο Ἄππη. 1. αἰήφυς. Αγπι. Εὰ. 

σὰ} α τό, 28, 10, ς2, ς7, 73ν 77, 8ζν 130, 131. (αἵ, ΝΊς. 
πὰς} εἰ ο»πἷρ Αταὺ. 

μετα 

σι ι}0. νύμιμ.} ἐπ ργαπιτας Οογρ. 
ἵν ἂς ἦι χαϑαρ. ]Ἐ ἐραι ι8. ἐν τῷ οἴχω σου] α ἷπ ἴεχῖι, εά 

μαθεῖ πιατρο, ό4ῳ. ἴδ. αὐτ.---ἴδ. αὖτ. ἴα σοι. 13] α Αἰϊετιτα εἴ αυδε 
᾿ς ἱπιοτίασεπὶ τό. ἔδεται] και δῖαν. Οἷἶτος. αὐτὰ υἷἱς.} ταυῖ. 

5) ς. Ροῇ ἴνος ςοιηπιὰ υίηιις δα ἢ. «Οπγατῖδ 29. α πίη ἌΓΡ. 2. 

ΧΙ. Πᾶσα ἀπαςχὴ) ναὶ τ. απ᾿ 44. 54) 74) 71», 70, 84, τού, 

114. (ορῖ, (ὐοούρ. Δτην. 1. Αἰ φυς, Απη. Βά, παᾶσὰ ἀρχὴ τό. 

Ἢ αὐτοῦ το, 1οϑ, 118. ονιπία Ὁοία Ἀγαῦ. 4. ἰ) χίου}) οινο) ΧΙ. 

ἐλαιὼ 7... παλτὰ ἀπαρχὴ “) ΧΙ, ὦ τοῦ. (οι, Ἄμρ. 241. 

Οὐρῖ. Απιῦ. τὸ α πᾶσα Δ. ἐ. οἶνον. ] τοῦ φινου 18, 10, 128. 

ΑΙ. ελχιον ΧΙ. σίτον ΑἸεχ. στον) καὶ διτον Ι1, Χ, ΧΙ, 

1ό, τ8, 10, 25), 32) 44) ςἴ, ξζ») 48, 50.) 0. 73, 74. 7ὅ,) 77, 32, 86, 
δς, τοῦ, τοβ, 128, 120» 130, 111: 134. (πρὶ. ΑἸὰ. Τρ, Ολι. 

Νιῳ (οι, Δρρ. 1. ς. Οὐτι ΑἹ. 1, ρατῖς μαπια, 447. Αὐσι Ορρι. 
ΑΓΑΌ. το 3. δίαν. καὶ οἴνου ΑἸεχ. σίτ. ἀπαρχὴ] καὶ απ. σιτα 
ὙΓΉ Ὁ ἀπαρχὴ αὐτῶν] α Οοηῆτ. Αρρ. 1. ς. Αππεηὶ σα, ἴλης 
ἴυππι ποὸπ οππηθσ. Δπῃ. Εα. κα αὐτῶν Ατηι. 1. δωσι] δώσει ἴῃ 

ἴοχῖυ, [οἀ δωσι τηῶγρο, Χ. δώσωσι [ἰρύ, -Ἐ φτίρἑῖαι Ἄτην. το αἱτὶ- 

41ε. Ατπν. ἘΔ. τῷ Κυρ.)} α τῷ τοϑ, ι18. Οοπίε. Δρρ. 1. ς. 
Κύριος (Π.) 19. -Ἐ γένεῖαι ἐοὶ πα ({Π.) Ἄττῃ. τ. αἰΐχυς, Ατγπι. Εά, 

ΧΙΠ. Τα] καὶ τὰ Οοιῆι. ΑΡρ. 241. Αταδ. τ. 3. πρωτο- 

γινννμ.] πρωτογεννα. Χ, 12, 44) 09, 74. 70. 130) 131) 134. ΑΙ4. 

Αἰεχ δρῶ Δυρ. ἴοπς, ἘΠῚ ἰογίαπ ἀςουγα πγογιν (σάκ!, ρόποτε ν 
Ππιρί!ςειτ, οὐπὶ ἵσστοο ὅτ ἐς ἔπι υ5, οἰ ἀυρ σε πῚ ν, οσἰιπὶ ἀς ΔἸ ΠῚΆ- 
ἰἰῦυς. παντα] α ϑίαν. Οἴτγογξ. Αστῃ. «. αἰϊΐᾳυς. ἄπ. Ἐά. ὅσα 1" 

-- Κυρί.}] κα δὺς εἴ αν ᾿ς ἱπιεγαςοης (σπῆτ, ΑΡΡ. 24:-. ὅσα 19] 
ἐσα ἂν τό. (οιηρ!. κα 110. Ατπι. 1. αἰϊΐχυς. Ἄτην. Κά. ἐν τῇ 
75} "ον σὐὰπὶ ἀπίουϊο Ατπιοπὶ Οσάά, αἰΐφυ!. Ατιπ. Εαά, ἂν 

ἐνέγκ.) ἐᾶν ἐνγχ. 332) 58, 9, 108. ανενεγκωσι 1ς, 16, 352, ὃς. 
1 ρί, Κιρ.] τῷ Κυρ. τς, 1.8, ς 9 74,» 7ζ- σοὶ ἔςα!] σὰ ἐς χι 

(ἤς) ς3. σοὶ δίδωκα (Οοηῖε, Αρρ.}. ς. οἰδὲ οο 5ιαν. Οἴῇτορ. 

πὰς] εἰ ονιπὶς Οορῖ. Αταδ. 1. 3. σι. ι. αἰΐφις. Αστπ. Εά, ἐ)ε- 
ται] εἰἰαι ϑῖαν. Οἴτος. 

ΧΙΝ, Παν)] εἰ οβγμε Ἀγιῦ. :. 3. Απτῇ. 1. δ]ϊφις Απη. Ἐπὶ. 

ἀνχτιϑεματισμ.} αναϑέμκατισμ. 19, τοϑ. ΑΔ. ανατεϑνμένον Πιᾶγρου 

Χ, Τιρύ, αἀνατεϑεμενον 5. ἀνατεϑέματον (ἢς) ς4. σχρτίπιμηϊ τὸ 
ἀνατιδιματισμ. Ατην. 1. αἰϊΐᾳφυς, Ατην. Εά. υἱοῖς] τοις νιοὶς 10, 

τοϑ, 118, 128. Αἷεχ. Αππεπὶ (οὐ. σοπιρίυτος. Ατπι. Εά. σοὶ 
ἕς.-τ-σοὶ ἴς. ἰπ τοι. 15] α αἰϊεγεῖγα εἰ αυα ἰἰ56 ἰηϊοασεπί τού. 
ἐγχι] οϑο δἷαλυ. 

ΧΝν. πᾶν] πας (ες) 111. πᾶν ἰπ οἰιαγλξξ. πιίπογε Αἶθχ. διχ- 

γο.γ70ν} διχνοιγων (ς) 7:5. θιανοιγον, ἰςἀ γον ἔργα Ἰἰηεᾶι, ςο. 

μητρ.] πασᾶν μῆτρ. Χ, τς, 28, 30, 32) 52) 57, 58, 73) 27.) 81) 85» 

130, 111. Αἰά, Αἰεχ. Πρ Οδι. Νίς. δῖαν. Μοΐ. ἀπὸ κι") 
α πῃ. ι. Δῃϊας. Αππη. Εα. ὅσα] α ΝΊΪ, 19, 7ς,) τοϑ, τι. 

Οτερ. ΝΥΠῚ 1, 4:0. οσᾶ ἂν 44.) ςζγ) 74.) 76, 84) 134. χαι οσα, (αὶ 

χαὶ εἷἷϊ εχ δαἀαϊταπιεηῖο { ργΑ πεαγὶ ροῖςΆ, 11. τϑοσφ: ἐρουσι) προσ- 
φέρωσι 4.4.) ξζ» 74, 76. οβονκν Ηϊετ. Κυρ.] τῷ Κυρ. Οτερ. ΝΥ 

]. ς. ἴςαι) οό 5ῖδλν. Μοίᾳ. λύτροις] ἢς εχ ζοῖτ. (δά Ρἤπιο. 
λυτρωσις, 18. λύτρωσις (αἴ. Νο. εχρηήπιυπε ἴθ παπν. Ππρυϊατὶ 
Οὐορι. δίαν. Μοίῃ. λυτρωθήσεται!) λυτρωσειται (ἢς) γς. λν.- 
τρωσὴ 44.) 54γ74γ705) 84) τού, 134. Απησηὶ (οὐ. αἰϊχυὶ, Ατπι. Ἐά, 

6 Χ 

᾽} 

Ὁ} σέ ΑΔ ἄτα 

ὙΣ 

᾿ς 

Καὶ τοῦτο ἕςαι ὑμῖν ἀπαρχῶν δομάτων αὐτῶν, ἀπὸ “πάντων τῶν ἐπιϑεμάτων τῶν [αὐ ἦθ. τι 
-  ρλ νη υἱῶν ᾿Ισραήλ' σοὶ δέδωκα αὐτὰ χαὶ τοῖς υἱοῖς σου χαὶ ταῖς θυγατράσι σου μετὰ σᾷ νόμιμον 5“ 2“, 

ἢ λύ-“ 9 Κ΄ 
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--» 
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: 

τὰν ᾿ 

ΑΡ,Ι 

λυτρώσῃ. 
Ζ 

Θ Μ Ο 11. 

ΚΈΦ. ΧΤΠῚ, 
νι ἐ ᾽ὔ ᾽ ΄ 

Καὶ ἡ λύτρωσις ἀυτᾷ, ἀπὸ μηνιὰΐία" ἡ συντίμησις πέντε σίχλων, χατὰ τὸν σίκλον 
Ἢ , ,᾿΄ 9 7 3 ἈΝ 7 Ζ΄ Ν 7 ’ὔ’ ΄ 7 

τὸν ἅγιον εἴχοσι ὀξολοί γῳ Πλὴν πτρωτύτοχα μόσχων χαὶ πορωτότοχα προξάτων χαὶ πρωτό- 
[ων 3 ΄ Φ, ΄ 95 Ν . 9. ᾿Ὁ ρ᾿ ς 

τοχα αἰγῶν οὐ λυτρώσῃ" ἁγίᾳ εςι' χαὶ τὸ αἷμα αὐτῶν προσχεεῖς πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον, χαὶ τὸ 
᾿φέαρ ἀνοίσεις χάρπτωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. Καὶ τὰ χρέα ἔςαι σοὶ, χαϑὰ χαὶ τὸ ςηϑύνιον 

βρο 3 7 ςς Ν Ν ’ ,ᾳ ν χΌ ΨΜ, "“" 3 ΄ ρ᾿ ς “ Ψ 

τῷ ἐπιϑέματος' χαὶ χατὰ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν, σοὶ ἔςαι. Πᾶν ἀφαίρεμα τῶν ἀγίων, ὁσὰ 

ἐὰν ἀφέλωσιν οἱ υἱοὶ σραὴλ Κυρίῳ, δεδωχά σοι χαὶ τοῖς υἱοῖς σε χαὶ ταῖς νυγατράσι σὲ μετὰ 
ρῳ Ζ΄ 429 4 ε Ν 3 ᾽’ 5“ -- ᾽ὔ Ν Ν ρ 7 4 Ἁἂ 

͵σϑ, γομιίμον αἰωγιον" διαϑήχη ἃλὸς αἰωγίου ἔς ιν ἔγαντι Κυρίου σοὶ χαὶ τῷ σπερμᾶτι σου μετὰ 

σέ. Καὶ ἐλάλησε Κύριος «πρὸς ᾿Ααρῶν, ἐν τῇ γῆ αὐτῶν οὐ χληρονομήσεις, χαὶ μερὶς οὐχ ἔς χι 
«Ψ » » ρ ἰγ 9 Ν Ζ΄ ΄-» ᾽΄ 9 7 ρ΄ ς ᾽ 7 ΄- ρ ς. ᾿»ὁ 

σοί εν αὐτοῖς, 0Τι ἐγὼ μερὶς σοὺ Χχαιὶ χληρογομία σοὺ ἐν μέσῳ τῶν υἱων Ἰσραηῆλ. Και τοῖς υἱοῖς 
“Ὁ Σ ΄ ᾽ » “- “- “..͵ 6 ὑρ χὰ 

Λευὶ ἰδὲ δέδωχα τᾶν ἐπιδέχατον ἐν Ἰσραὴλ ἐν χλήρῳ ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν αὐτῶν, ὅσα αὐτοὶ 
φὼ ’' 9 ἣν ρ ἰδ ΄ 3 Ν 29 

λειτουργδσι λειτουργίαν ἐν τῇ σχηνῇ τ μαρτυρίου. Καὶ οὐ προσελεύσονται ἔτι οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
εἰς τὴν σχηνὴν τὰ μαρτυρίου λαδεῖν ἁμαρτίαν ϑανατηφόρον. Καὶ λειτουργήσει ὁ Λευΐτης αὖ- 

ρω ρ᾿ ἴω 27 “ςἨ ’ 39 ᾿»- ξ΄ τὸς τὴν λειτουργίαν τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίβ" χαὶ αὐτοὶ λήψονται τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, γό- 
5 ἢ 3 ΄- Ν ἰδ ρο ζΖ 

μιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεᾶς αὐτῶν' χαὶ ἐν μέσῳ υἱῶν Ἰσραὴλ οὐ χληρονομήσουσι χληρονομίαν. 
Ὅτι τὰ ἐπιδέχατα τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὅσα ἐᾶν ἀφορίσωσι Κυρίῳ, ἀφαίρεμα δέδωχα τοῖς Λευίταις 

γεάίπαπί Ἡϊετ. τὰ τρωτ. τ᾿ --τὰ ρων. 251 κα αἰτετυῖγα εἰ χυαὶ 
ἢὶβ5 Ἰητοδοεμξ ς9. τῷ ὥρωτ. 13] ΚΜ) συτὴ υίσυϊο δίαν. Οἶτορ. 

ἀκαϑαάρτ.} καϑαρὼν 44. 74, γύ6, 8., τού, 134. λυτρώσῃ) λυτρω- 
σε! 7ς. ο»μῖα κε τεάἑπεπίμγ τὺ. 3. κα Ηἰεγ. 

ΧΥ]. Καὶ ἡ λυτρ. αὐτε) εχρείπιϊς λυτρώσεις τὰ ανϑρώπων καὶ ἡ 

λύτρωσις αὐτῇ (ἄς, οοαϊυεύιης ἀια: ἰοξείομεβ, φιάγαπι τηᾶ, [ο]]. λυ- 
τρώσεις τῶν ἀνθρώπων, ἱττερίεταϊ εχ τηλγρίης ἴῃ ταχίυμη ἀγομεῖν οὶ) 
ζορι. ἡ λυτρώσ.] ἡ λύτρωτις (ἤς, πιεπάοί6) ΑἸεχ. εχργιπγιηῖ 
λυτρώσεις Αττλεηὶ (οαά. αἰϊαυ!. Απτ. Ἐά. αὐτῶ} ὧν τηᾶγρο ῥτΐπια 
στδην, (ς]. υἱ αὐτῶν ἰεφεζεῖιγ, 120. αὐτῶν 16, 20, ς2, 735) 77γ) 131- 

ϑίδαν. Οὗἶτογ. ἐογείπεσι ςυτη δὐτίουϊο ΑΥΌ. ,. 
ἐπάνω 19. Απη. 1. δἰἴφυε. Ατπλ. Ἐά. - λυτρωσὴ ς8. Οτερ, ΝγΠ: 
ἢ], 4.0. -Ἐ ἑμπο γεαιπιείμγ οὐτα δέ Ργωυὸ ΑΡ. 1. ἠἥἡ συντί- 
μιησ.} καὶ ἢ συντιμ. ς4. 75. 8ϊιν. Οἴτορ. Οεοῦρ. Απῃ. 1. αἰ χις. 
εἰ ἢς, πῆ φιοὰά α ἡ Απη. Εἀ. ϑ8[|2ν. Μοίᾳ. συντιμήσεις 120. 

“αὐτου τῳ. Οϑογρ. Απῃ. τ. δ᾽ϊαφιιθ. στη. Ἐά. -Ἐ ἰάεπι ἔωρτα 
Ἰἰπεδπν ῥπιᾶ τῆδὴὰ 131. - ἀργυρίου ΧΙ, ς8. στερ. Νγῇϊ 1]. ς. 

Ἔ ἀργυρίου καϑμια τς. -ἢ εἶμε ᾿ς ἐδ ἀγρεμίο ταῦ. 1. -Ἐ ἐογεπι 

Αγδῦ. 3. σίκλων] Μοὶ Ἰὰ' ποπιϊπαῖίνο ρίυγαϊ! ΑΥδϑ. 1, κατὰ] 

Μείως ξευπάμπι Ἡϊετ. τὸν ὧγ.} ,ππδικανιὶ Ἡΐετ. ,απέϊμανὶὶ στα 

δὐϊουϊο Απη. 1. αἰϊΐχιο. ἅπη. Ἐά. εἰκ. ὁξ. εἰσι] α Οτερ, Ν᾿ 
Ἰ. ς. υἱχίπιϊ οδοίογμπι ψμπὶ δῖαν. Οἴἶτορ. τιρίμ οὐοί! οἱ Οσεοτα. 
κα εἰσι Ἀπ. 1. αἰϊϊφιιο. Ασπι. ἘΔ. 

ΧΨ]]. πρωτότ. τὉ-σρωτότ. 35} α Αἰϊεταῖγ. εἴ 4υ88 ἢἰς ἰπίειατ ῦ 
ςεηῖ 9. πρωτότ. 13] τὰ πρωτότ. Οτερ. ΝΥ, ἢ, 4το. μόσχων] 
μόσχου ὟΙ]. τῶν μόσχ. Οτερ. ΝΥ 1. ς. καὶ τρωτότ. 1} 
καὶ τὰ τρ. Οτερ. ΝΥ, 1. ς. κ καὶ Ασγπιεπὶ Οοάά. αἰϊψαὶ. Ατπι. Ἑά. 
προδατ.} τῶν πρ. Οτερ. ΝΥΙ͂Σ 1. ο. τρωτότ. 3] τὰ τρ. Οτερ. 
ΝΥ͂. 1. ς. αἰγ.] τῶν αἰγ. Οτερ, ΝΥ]. ς. λυτρώσῃ] λυ- 
τρωσει ζ9,) 75. λυτρωται ςς.- ἁγια) ἄγ. γὰρ Οτες. ΝΥΠΣ 1. ς. 
δῖαν. Οὐἶγορ. φιυία (απμόία Ἡϊεῦ. (ορῖ. Ατὰρ. 1. 3. Οδοῦρ. Αγιη. 1- 

αἰϊΐαιιθ. φιία (απδίμπι (ἢ 9) Αὐταὶ. Εά. ἐς!) ἐξαιν τς) 71. αὐ- 

τῶν] ἡδίω. Οεοτρ. προσχεεῖς) τροχεεις τό, ς3. πρὸς] ἐπι 
18, 32, 44, ς3. 74», 84, 128. Οὐπρ]. Αἰά. , (ῆ.) το. ϑύυσιας.] 

Ἢ κυκλω 10. ςσέαρ) -Ἑ αὐτων τς. Αγ. 3. ἀνοίσεις] οἴσεις 

53. εἰ αὔενειὶς ἐδα Αταῦ. τ. κάρπωμα) α Οοριί. 

ΧΨΝ]ΠΠ. τῶ κρ.] ατὰ ς3. τὰ κρεατὰ ι8. - ἐδογωσι Αγδῦ. τ. 3. 
ἕςαι σοὶ] α ΑΥὰΌ. 1. δἰδὲ βιπο δίδλν. Οὗἶιορ. ἐγκπὲ “πὶ (σου 1οὶϊ, 

εἐχρτηεηΐε5) Αττη. 1. αἰΐαυς. Ατπὶ. Ἐά, καϑὰαὰ] μεμπάμπι (ορῖ. 

α σεοι. καὶ τὸ ς.] αὶ καὶ Οορῖ. κᾳ καὶ τὸ πη. Εἡ. τὰ 

ἐπι9.} εχρήπες καὶ ἐπίϑεμα Οογρ. καὶ κατῶ] α καὶ ι8. 
α κατὰ 1Π1, 44, ς4, 74, "ς» 76, 84, τού, 134. 5ῖαν. Οἷἶτορ. Βιαθεὶ 
υἱτιπίᾳυς, (εὰ κατὰ ἰη ςμαγδέξ. πιμοτε, Αἰεχ. τὸν βραχι τὸν δεξ.] 
ἴῃ ποπηϊηδῖϊνο οὐ} 11 }}}}5 ἜΧρτγ δίαν. Οἴἶτζορ. σοὶ ἔςαι]) ἐξὼ 

σοι τό. δῖαν. Οἴἶτοσ. εφςαι σοι Χ, τς) 28, 30, ξ ζ» 579) 64) 73») 77» 

8ς, 130, 131. ΑΙεκ. ρ΄. (κι. Νίς. 

ΧΙΧ. Πᾶν αφ.] -᾿ ἐςαι σοι ςς. εἰ Ριαττιης Οορῖ, Ατγαῦ. 

1. 3. αἰϊφωμα ἰπϊετροηιης Ασππιεηὶ Οοάά. ρδυςὶ. Ατγηι. Ἐά. τῶν 
ἀγίων}] απὸ τῶν αγ. ΧΙ, 19», 44. 74, 845 τού, χ18, 134. Ἀπῃεηΐ 

(ὐράά. αἰϊαυϊ. Αἰπτ. Ἐ4Φ. απὸ τῶν αἰγὼν ([ς) ς4) 7ξ. ἐὰν) ἂν 

μηνιαίου) Ἔ και. 

ΨΙ], Χ, ΧΙῪῚ τὸ, 44. 54, 8, ς9, 749. 22, 84. τοῦς 120, 124. Οοπιρῖ. 
1.0. ἀφέλωσιν] ἀφέλουσιν (0. ἄἀφαιρώσιν 105 1οϑ, 118. “64;- 

εἰμεαπε (ορῖ. Κυρίῳ] τω Κυρ. 44), 54, 74» 759 τού, 134. κα 30, 
δίδ. σοι} σοι δεδ. 11, Χ, ΧΙ, 4. 715. 74) 7ζ9 76, 82, 84, τού, τοϑ, 

118, 1205) 134. ΟΟΠΙΡΙΪ. 1ἰρΐ,. δῖαν. Οἰΐγοσ. φοτῦρ. Αππῃ. 1. δἰίχις. 
Αγ. ΕἘά,. -ξ αὐτὰ 44. 74) 7ζ5 γ6ὅ9. τού, 134... - ἠϊκα Οὐ ογρ, 

καὶ τοῖς υἱοῖς] α καὶ (Π0) εοτρ. ατοῖς Ἄτην 1. αἰἴχφυς. Ασαὶ. Ἐάὰ, 

σου 1} ἡκμὶ ἐμπὶ 1ε δῖαν. Οἴἶσγορ. μετὰ σΒ}] αὶ 71. 8[δν. Οἴγορ. 

γόμιμ.} ἐπ᾿ ὑγαωτοτάς Οογρ. δια ϑήκη)} διαθήκης ς3» ς8, το. εἰ 
ραδίμνι Αταῦ, 1. ἰπ ραδωνι Θεόν. φιίς ραδηπι Αὐτὴ. τ. 8}|4016.Ψ 

Αγ. Ἑὰ. ἀλὸς} ΑΙ], ς8, ς9. λαὸς πιαπίξεῖϊο εἴτοῦε ΑἹ. 

αἰωνίου} α τό. Ασπιεηὶ (οάά. αἰϊχυϊ. Ατπι. Εά. ἀγιον 7ς. εχριΐ- 
τσὴ ἀνθρωπίνου αἰωνίου (ἢ) δῖαν. Οἴἶτοσ. Οεοτρ. ἔςιν] κα τό, 

82. Οομηρὶ. ἐξᾶι ζο. ἔναντι] ἐναντίον τό, 44,) 84) τού, 11. 
Κυρίου) Κυρίου εςὶν τό, σοὶ] ἰδὲ εΠ δῖαν. Οἴἶτοσ. ἰδὲ δγὶἐ 

Οεογρ. καὶ τῷ σπ.} κα χαὶ (ἢς) Οεογρ. σοῦ υἱι.] σέ Οντ. 
ΑἹ, 1, ρατῖε ρηπια, 448, [εἀ 1101 τι Μ᾽ αἵ. 

ΧΧ. τῦρ. ᾽Ααρ.] -ξ λέγων 75. Αγ. 3. «ἤσνοηὶ σαπὶ τις ]ο 
δίαν. Οἴἶτορ. ἐμ ανομε την. τ. αἰ ψιιε. Αγπὶ. ἘΔ, οὐ κληρο- 
νομῆσ. πε ἠκνεώμαίοα λαύεας δῖαν. Οἷἶϊτοσ. -Ὁ ἐιεγεάμαιίς ϑίαν. 

Μοί. μερὶς τ᾿πομερίς 45] ροϊεγεπγυπι οὰπὶ 115 45 Ὠἰ5 ἰητετ)2- 
ςεπὶ 15 {οτρῖα, 110. μερὶς 1] -Ἑ ἡμεὶ Ασιη. τ. αἰίφας, Αγ]. 
Ἑά. ἔςαι}] το 5ϊδν. σοὶ ἐν] α σοὶ Θεοῦ. ἰδὲ ει Αττη. 1. 

αἰΐφυς. Ατηι. Ἐά. αὐτοῖς, ὁτι ἐγὼ) αντοις ετι ἐγὼ 44) 74. γ6, 
84) τού, 114. μερ. σου} μερ. σοι 195) 1ο8, 118. μερ. μου (ἢς) 

ξ7. καὶ χλῆρ. σου] και ἡ χληρ. σὸν 44- Δ ΠΠΙ. Πλθεῖ ἴῃ ομδγαΐ,. 

πιΐπογε ΑἸοχ. κα σου Αἴγη. τ. αἰ ϊΐφυς, Απη. Εὰ, τῶν] καὶ )ς. 
ΧΧΙ. Καὶ] μά 8ϊαν. Οὔτορ. ἰδοὺ} ,..29. ἐν ᾿Ισρ.} ἐν 

υἱοῖς Ἰσρ. 44.) 74) 755 84» 1ού, 1209, 134. εὖ τοις υἱοῖς ἴσρ. ς4. 

Οἴδοῦρ. κα ἐν 82. δίονμρρη 7)ποἰϊς Οορῖ. ΑἸ. 3. ἐν κληρ.} 4Μθν--, 
Ἰορ 1ἰς ταῖν. 4. ησα] ὁσας ἧς. ΑΙά. εἰ ἄς, υξ νἱάετιν, 18. 

φιαπίαηομηφιο δἷλν. ΜΟοίᾳ. λειτουργϑσ!] λειτουργησωσι ς4, ς8. 

Δτη). 1. αἰΐᾳις, Αὐπὶ. Εά, λειτουργίαν] λειτουργιας ς8. (ορῖ. 

λό, 445) 54» 57» 73» 74» 735 76» 77. 82) 84, τού, 134. Ατ΄ηγ. 1. 8{}}- 
416. Ατ. Ἐάν αὶ ἰκ τοχῖα, ἰοὰ μαθοῖ πλᾶγσο ἐξοιὐᾶ τηδηι, 131. 
ἐν τῇ ἐπὶ τὴ τό. 

ΧΧΙ]. τροσελεύσ.} σιςεήκαπε δῖαν. Μία. ἔτι] , Αὐὰθ. 2. 
29) κε δῖαν. Οἰΐτορ. εἰς} ἐχρηπεϊς πρὸς δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΠΙ. Καὶ 1] μω 58|ἀν. Οἴϊοο. λειτ. ὁ Λευίτ, αὐτὸς] 

λειτ. ο Λ. αὐτὸ 131. κα αὐτὸς Αἴᾶῦ. 1. πωώρείπί νιοὶ ]ουϊα 1.8 

δίαν. Οὐἶγορ, σενηπ θγεηε 1, ευς ἐρβῖ δἷαν. Μοίᾳ. τὴν λειτ.] 

α τὴν 18, 128. ΑἸά, τὰ ἀμαρτ.] α τῶ 44. νόμιμ. αἰων.} 

γομιμῶ αἰωνία 54.735. ἴῃ ρταταϊτυη δίαν. Οἰἶγος. εοτρ. γεν. 
αὐτῶν] γεν ὑμῶν ςζ.- 
ας. Ατη. 4, υἱῶν] των υἱῶν ΧΙ, 18, 8ς. Αἴεχ. Απη. 1. 411|- 
4ις. Αγηι. Εά, οὐ] εἰ ποῦ ΑΥπι. 1. δἰἴφας. Αὐπ, Εά, κλη- 
ρονομήσ.} ἦατεάίιεπε δῖαν. Οεοτρ. κληρονομίαν} α 43. ἜΜ. 

γα Οεοῦσ, 
ΧΧΙΝ. Ὅτι] α ς3. Απῃ. 1. αἰΐψυς. Ασα. 4. τῶ ἐπιϑέκ.} 

τὰ ἐπιδεκτα 18. τῷ εἐπιλεκτὰ 71. δχρύπιμῃς ἰῃ Δης οἶδ Ὡσνπι. 

καὶ ἐν μ.} α καὶ ῆς.-. Θεοῦ. Απῇ. 1. 81Π|τ 

16. 

7. 

18. 

19. 



ΑΡ,Ι 
ΚΕΦ. ΧΥΠΙ. 

9 ΄ Ν ἰδὲ 4 ς ρ 3 ΄ ς.-Ὁ » Ν 3 ΄ νῶν ΝΙΠ». Τ 

25. εν χληρῳ" διὰ τᾶτο εἰρηχὰ ἄυτοις εν μέσῳ υἱῶν Ισραὴλ ου χληρογομῆσδσι Χλῃρον. Και ἐλάλησε 

46. Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Καὶ τοῖς Λευίταις λαλήσεις, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὰς, ἐὰν λάξητε 

2. 

28. 

29 

20. 

41 

παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ τὸ ἐπιδέχατον, ὃ 

ΘΜ Ο Ι, 

΄ ς΄ ρ » » ». 3 ΄ ΝΜ 32 ρο ς φῷ 

δέδωχα ὑμῖν παρ᾽ αὐτῶν ἐν χλήρῳ, καὶ ἀφελεῖτε ὑμεῖς 
» » Σ “Ὁ 3 ΄ ᾽ὔ ᾽ δέ ΧΝ ρῬ.ο 3 ᾽ "ς΄ ΄ ς ».» Ν ΠῚ 7 

ἀπ᾿ αὐτῷ ἀφαίρεμα Κυρίῳ ἐπιδέχατον ἀπὸ τῇ ἐπιδεχάτου. Καὶ λογισθήσεται ὑμῖν τὰ ἀφαιρέ- 
ε ».» ε “. ΣΙΝ Ὁ ΝΣ) ’ὔ’ Ν ᾿ ἣν Ψ μι ρ Ν ε »“ 2 

ματα ὑμὼν ὡς σῖτος ἀπὸ ἄλω, χαὶ ἀφαίρεμα ἀπὸ ληνδ, Οὕτως ἀφελεῖτε αὐτοὺς χαὶ ὑμεῖς ἀπὸ 
-ι.» ΄ , {4 ᾽ ΄ “ᾳΨ,ΨΜΣ ΄ - ᾿ς »" 

πάντων τῶν ἀφχιρεμάτων Κυρίου ἀπὸ πσάντων τῶν ἐπιδεχάτων ὕμων, ὅσα ἐὰν λάξητε “χαρὰ τῶν 
υἱῶν Ἰσραήλ" χαὶ δώσετε ἀπ᾿ αὐτῶν ἀφαίρεμα Κυρίῳ ᾿Ααρὼν τῷ ἱερεῖ, ᾿Απὸ πάντων τῶν δομά- 

ς “ 2 ““ 3 ᾽ ᾽, ἋΘΣ.ΙΝ “ φῶ } »" Ν ς Ζ7 ) 2 2. “᾿ " 
τῶν ὑμὼν ἀφελεῖτε ἀῷ εἰρεμὰ Κυρίῳ, ἢ απὸ πάν]ων τῶν ἀπαρχὼν τὸ ἡγιᾶσ', ἔγον ἀπ᾿ αὐτᾶ, Καὶ 

». 2. Χ “ ᾿ ρ᾿ Ν ἣ 9. » » “- πη μον : ». Ὲ 
ἐρεῖς πρὸς αὐτὰς, ὅὁτὰν ἀφαιρῆτε τὴν ἀπαρχὴν ἀπ᾿ αὐτὰ, χαὶ λογισθήσεται τοῖς Λευίταις ὡς 

γέννημα ἀπὸ ἅλω, χαὶ ὡς γέννημα ἀπὸ ληνδ. 
Κ Ν ἊΣ 9 ᾿ν » ν.. ῃ .« ο» ν ες 

Χι εἐὐεσῦξςε ἄυντο ἐν ““αντιίι ΤΟΤω ὑβμειίξς χᾶ!ϊ οἱ 
Ψ Ὅγ φ᾿ κι » Ν ἰων “Ὁ [ων φΦ φῶ ἴω φο 7 

οἶχοι ὑμῶν, ὅτι μισϑὸς ὅτος ὑμῖν ἐςὶν ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν ὑμῶν τῶν ἐγ τῇ σχηνῆ τῇ μαρτυρίου. 

δίαν. Οἴτος. Θεοῖς. τῶν υἱῶν ἴσρ. ὁσα͵] φακενηγως ΔΙ [7 «εἰν 

Οορι. ὅσα) ος ((ς) ςο. ἐχν}] ἂν 11, Ψ1], Χ, τὸ, -8, 44, 

ς4,) ς7ν .8, ς9,) 4, 73ν 74,2 74. 76ν 77» 84, 8ς, τοῦ, 120, 110, 151» 
134. (οπιρί. Αἰεκ. 1ἰρύ, Ολι. Νίς. ω 30. Οομρ.  αἀφορίσωσι] 
αφοριζωσι ς4). 74. 7{. 76, 84, 134. ἐχργίπιης ἀφορίσωσι ἀνάγωσι 
ἀφαιρίματα ((ς) (ορι, Κι (.] τῷ Κυρ, 16, ς 7, 73ν 27ν 120» 

131. (ὁπ. 0]. (αι. ΝῚς. χλύρ.] κληρονομιχ 4.4. 54. 74» 73» τόν 

8, τοῦς 114. δι} ἐν ξγοῦν Ἄταδ. α. νων] τῶν νιῶν τύ, 

48, 30, ς;, 69» 73» 77, 85. ΑἸεχ. (ἱτὶ Νίς. κχλῆξον] κληρονομιᾶν 
"Ὁ; 

ΧΧΥν. Καὶ) (ιρταίοει μι. ρεῖπ' ἃ πιαπὰ Ασπιν αν. α Ἀσπιοηὶ Ο οὐά, 
τεϊϊφυΐ. Αττῃ. Ε{. τὸ. δίωυσ.) Δ, Οεογσ. ἔα ΔΙοίε Ἄτπι αν 
αἰΐΐφυς. Ατπι. Εὦ. λιγῶων) οἱ ἀν ὐδογαν ΑἌσπι. αν α]ἴημς. Αὐτπ. 
Ευ. 

ΧΧΧῚ. Καὶ 19], Ατῦ. 3. Οοογς. Αππι. 1. αἰΐηυς. Απτη. Ἐά. 
χοῖς Λινίτ. εὐπε ἔσεμε Αταν. ι. αἰἶις. Ἄτην. Εα. λαλητ.] 

ἀφιαν, δῖαν. Οὗτος. καὶ ἰρ.] α καὶ δίων. Οἰγοξ. πρ. αὐτ.,} 
ἐι Αππ. 1. δδίφυς. πη. 4. , Οεοῖς. λαϑυτε] ἐαρίση Αταῦ. τ. 
τὸ ἱπιδιχ.} ἴθ ὐυτη. υΐιιγα!! ἐλρεγπιυηῖ Αἰπτ. τ. αἰίᾳφυς. Αται. Εα, 
δίδωκα) ἰϑακα ΧΙ. αὐτῶν] αντῦς, (ὦ ἔυρετ σς εἰ οἷς Πιργβίοειρῖ, 
ξ1. τῶν (ἤς) ἡς. χληρυ} Ἔ τοβεέσι Ατα". 1. χαὶ αφελετε) 

χαὶ ἀξαιρίτε 53. καὶ αφίλιται 7ς. Τὐρί, καὶ αἰξίλητε ΔΙΔ,ς καὶ 

«Ἄττῃ. τ. αἰἴφυς. Αππ. Ἑά. ὑμιῖ] χαὶ ὑμεῖς 74», 8.4» 106, 134. 
«Ἀτπιεηὶ (οὐά. αἰφυϊ. Απη. Ἐὰ. , 44. “« ριεπήσυης Αἰσχ. σι. τ. 

εἶπ᾽ αὐτχ ἐχρεϊπτυηῖ ἰκύϑεν Αὐσσν. 1. αἴᾳυς. Ατην. Ἑά, Κιρι,] 

τω Κι. 32, (4. (Δι. ΝΊς. ἐπιδίκατον 2] τὸ ἐτιδικ. ς4.,. 74... 7ζ» 

χοῦ, 114. Ἄπῃ: 1. δἰίηις. πη. Εμώ. ἐπιδικατον) -ἰ αὐτὰ 64, 

81. ΑἸὰ. δἷαν. 

ΧΧΥΠΙ. τὰ ἀξφαιρ.Ἶ ἴθ ππρφυϊατὶ πὶ. ἐχργίπιιης δίαν. Οῇτγοσ. 

Λεροηὶ (οὐβ. ααυ!. Ἀπη. Γᾳ4. ἴπ αὐπν. τιρυϊαγὶ ἤπς δυύςυϊο ἐχ- 

Ρήπς ΑΤθ. 3. ἐχρήπος τοῦτο τὸ ἀφαιριμα ταῦ. ι- ὑμων] 
α Δίὰῦδ. τ. 3. οἴτος] σιτοι τὸς 73. ἀξαιριμαι το, 72. κα ἴῃ 

ἴολῖυς {πὶ μαῦεῖ πιατρο, Δ 11. απὸ ἀλω] αφ᾽ ἀλωνος ΤΊ, ΧΙ, ας, 

Ιό, 18, 19. 28, 20, 339 44» 52, 90) ς 7, 04, 72, 73» 7.4. 70», 77», 83» 
δ., ὃ:, 1.6, το, τι, 12) 130, 131. (οπτρὶ. ΑΙα. ΑΙεχ. ἀπ᾿ ἀλω- 

Ὁ. ΧΟ 1 οἷς σρ᾽ ἀλὼ ς1» ξ4ν 53» 8, ζ0. 82, 120, 134- πγέανμσε 

Ατιῦ. 3. ἀξαιριμα) τ ἄφαρ ν 11, Χ, ΧΙ, αςν τό, 18, 28, 29, 

44. 427) 545 6, 57, 58, 50.) 6., 73. 74. 73» 77ν 82, 83, 8ς, τού, τοϑ, 
118) 130, 131, 134. (οπιρὶ. ΑΙΔ, ΑἸεχ. 1ἱρί, Ολι. Νὶς. ϑίαν. 

Δπμν 1. δἰθαυς, πῃ. Εα. λην} Ἴχργίπλς ἴθ πυπλ. Ρἰυγαὶῖ 
Ατοῦ. 3. 

ΧΧΧ ΤΙ. ἀφελῶτε] αφαιρετε 29. αφιλειται ΔΙ], )ς. ἀνε 

γα! δἷαν. Οἴἶτοχ. αὐτοῖς) ΟΝ], Χ, ΧΙ, τς, τ6, 18, το, 28, 

20. 30) 32») 44) 52) 53, 54. 40, 57, 68, 49, 04) 71ν 73» 74, 70; 

27, 82), 81.) ὃ. 8ς, τού, 1τοϑ, ε18, 1285) 120. 134. (οπιρὶ. ΑἸά, 

ΑἸεχ. εἰρίς, (δι. ΝΊς. ΑὉ. ει. 3. ἅπῃ. ἱ. αἰηις Ἅπη. Εα. 

ἐμ.) , καὶ 4ῳ κ ὑμὲς 73. τοῦ ε'΄ Αγαῦ. 1. ἀπὸ π. τῶν 
αἰ αιρ.} «ἰπωπε ἰαρῖαπι Ασᾶν. 3. ταντων 1] αὶ 44) 71) 74, 7ζ» 

125, 134. Ατοῦ. 1. Αἴπι. 1. δἰίΐίφυς. Απῃ. Ἑά. τῶν αἀφαιρ.} 

α τῶν τό, 18,28, ς7, 8:. 128, 110, 131. ΑἸεχ. Αἰτηεηὶ Οοιὐά. αἰϊῳυὶ, 

Αγ. Ἑά. Κυρίου] Κυρίω 44. ς3ν 54. 64, 74, 73» 82) 84. τοῦ, 
1οϑ, τα8,.134. ΑΙδῦ. 3. ἀπὸ 25] και ἀπο ςΆ. πάντων 29] 
αἷξζο 18,8. 113. τῶν ἐπίιδεκ.} α τῶν 1], 64, τοβ. ΑΙεχ. Αταθ. 3. 
ὑῶν} Αῦ. 3. εχρήποὶς τῶν ἑαυτῶν δίδν. Οἷἶγοσ. ἐδίογμσε Ατδῦ. 1. 

ἰχν)] ἂν Χ, ΧΙ, τό, 44. 57, 64, 73, 74» 74» 77» 84.) τού, 120, 131; 
134. (οαρί. Αἴἷεχ. Εἰρί. (δῖ, Νις, ἂν ρήϊμηο, ἐεὰ ε ἔωρτὰ [ἰπεᾶπὶ 

.Α 
Χα!ι 

Ῥγεπιο, ς9ς. κα Οορ. λαξητε) λαθνται, [εὰ ἴωμετ αἱ εἴ 4 
(υργχαίογρῖς ῥτιπια πιλῆι, 75. παρὰ] απὸ το, ξ9. ὶ 
δώσ.) , καὶ Αταῦ. 3. ἡ ἀωἶε ϑίλν. Οἴτος. ἀπ᾿ αὐτῶν] κα ς3. 

ἀφαίρεμα] εχρτπγϊ ἐπιδίκατον Αταδ. 3. Κυρίῳ] 11. Κυρίου 
ἰη σδαγαέξ, τηΐποτε ΑἸεχ. απίουΐϊαπὶ ργαπετος Αγαῦ. 3. 

τῷ "ρ.} α 44. 
ΧΧΙΧ. ᾿Απὸ ι"---- Κυρί,}1 , ας εἰ αια ᾿ΐδ ἰηϊετ)αςςης 7ς. 

τῶν δομ.} κα τῶν τοϑ. ϑομάτων] ϑωματων ρτίπιο, {εὰ ὁ ἔιρεγ 
[αρταορι. μπιᾶ τπᾶπι, 130. δογμάτων πιεπέοίε ς 1. ὑμῶν] 
α τοό. Ατὺ. 3. ἀφελεῖτε) ἀφαιρειτε ΧΙ. εἰ σεζεταμὶ; δἷαν. Οἱ- 

ἔγορ. φως ἐπε Αταῦ. 2. ἀφαίριμλ) τᾶν αφαιρ. τϑ, 128. πᾶν 
γίσνττς Ὁ Ἀ ἴπ εἰιαγλξς. πιίμοτς Αἰεχ φὠπποπ ὰ) Χς ῥγαπλτις 

Αταδ. τ. ἐχργπης ἴη πυπι. ροἷυγαὶ Αστιν. 1. ἐπ ργσπ τ ΑΔ. 2. 
Κυρίῳ) Κύριος ((ς) 83. λα Ἄγπι. αν αἰίψυς. Λπη, 4, ἢ], ΝῊ, 
Χ, τς, τό, 18, τον 28, 20, 30, 32, 4) 52» 53» 54) 50) 57) 58. τῳ, 04. 73» 
»4.γ)0, 17. 82, 81. 8, 8ς. τού, 1οϑ, τε18, 128,131,134. Οοιηρὶ. ΑἹά, 

ΑἸεχ. 1ρῖς (αὐ. Νὶς. Εορῖ. ΔΙΌ. τ. 2. δίαν. Οἰἕγορ. εἰ 7)ς. “ἕ 

Αττῃ. τ. αἰ ις. πη. Ἑά. πα.τ. τῷ, απ. ΘΟΧΡΓΙΠΉΣ ἴῃ ὨυΠ]. 

Πηρυϊατὶ Αταῦ. 3. τάντων 22) σᾶσων 18, 449 ςζ2, ξῷ, τύ, 74) 7ζν 
"6, 8... τοῦ, 128. τῶν ἀπαρχ.] α τῶν 64. -Ἐτε ῖ΄9. Ἔ αντχα 

ς8. -Ἑ εἰ ργίναζῖς εἶκε Ἄταῦ. 3. τὸ ἡγιασμ.} τῶν ἡγιασμένων ξ2. 
(οπιρὶ. δἷαν. Οἴἶτογ. Οδοῦρ. αὐτῇ ὡν 'Χὰ 'π σπιαγαῶ, πιίπογε 

Αἴεχ. - ἰάδπν Ὁ αὶ Αταῦ. 1. 2. απ αὐτῇ}λ α ἀπ᾽ ι8, ς8. 

απ᾿ αὐτῶν ς1, ςό, 129. υπ᾽ αὐτου ςῷ, 75. ὃ 
ΧΧΧ. ἐρεῖς} ἐρεῖτε 1Π, 16, 48, 30, ς2,) ς7, 73» 77» 130, 131. 

ὕλι. Νιις. ἐρεῖς ἴῃ οἰδγαῶ,. πιίποτο Αἰόχ. πρὸ; αὐτ.} ἐδ Οεογρ. 

Ἀπῃ. τ. αἰἴφυς. Αστῃ. Ἐά, ὅταν} ὁ ἄν (ἔς) ς.. ἀφαιρῆτε] 
αξαιριται ς. ἀφαιρετε τοῦ, 134. ἀξιέλειτε 29. ἀφέληται Ν, 

ἀπαρχ.] -ξ αὐτου ς8, ς9ς. -ἰ- ἰάειη οὐπὶ ᾿ς ρα ο ΓΝ. -Ἐ ἰάσηι 

(δ κα ἰπ εἰιδγαζι. τΐποτς Αἰεχ. -Ἐ ταντην τς. ἀπ᾿ αὐτῷ] , ἀπ᾽ 

δία 

'Ααρ. 

ΝῊ, 82, 128. α υἱπηπιαὺς 29, (9. αὐ ἰὼ 5[αν. Οἷτος. καὶ λογ.] 

α Χᾶι 29. σεογς. Ασπιεηὶ Οοάά. αἰἰχυ!. Απη. Εἰ. λογισϑήσ.] 
οὐ λογισϑησ. 108, 118. -Ἑ ὠΐασι Αταδ. 1. 2. γίνν. τ --ογένν. 25] 

α 4ἰτεγυῖγ, εἴ φυις 115 Ἰητοτασςης 7.) 76, 84) τού, 134. γέννμα τ] 
γιννηματὰ ΧΙ. Ατπιεηὶ ( οἠά. αἰϊφυϊ. Αγπὶ. ΕἘά, γενημα Χ, 22, 44, 
ζ9, 74. 78. 130, 131. ΑἸΙά, Αἴεχ. 1ἱρῦ. Οορι. απὸ 159], ς., 
)ς. αφ᾿ 29, 83. ΑἸά. ἅλω) αλωνὸος ΝΙ], Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 10, 

48, 20, 30, 32) 52») 63») 54. 67. 48) 64. 73,) 75. 77ν 82, 83, ὃς, 1οϑ, 
118, 128, 120, 130, 131. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Τρ. δι. Νῖς. 

καὶ ὡς] α χαὶ 823. ΑἸὰ, γέννημα 2.} γεννημᾶτα ὃς. οινος (ἢς) 
ς3. γιίνημα Χ, 12, 44. 73, 131, 134... Αἴεχ. τρί, Οὐρὶ. γενη- 

ματα 130. αφαιρεμα 18, 83, 128. ΑἰΙά. δῖαν. Μοίᾳ. ἀπὸ 29] 
κα ζω ἢξ: ληνοῦ] δΌ δᾶς νοςς τεῖτο δά λῆνου ἱπ ἥμςε 27 σοπηηλδιὶς 

[τε υατυγ οουΐυς 1ἰδγαγὶ, ἀἴσυις Δάδοὸ ραυςα εχ 28 ᾿οπιπλδῖς εἰ ἢ)ς ἐχ 

τερεῖτο ἀείςτρἤι, 44. 
ΧΧΧΙ. ἔδισϑε}] εἐδισϑαι )ς. Τὴρί, αὐτὸ] αὐτω (ἢς) ςς. 

αὐυτα ἹΨῸΨΙ]1, ΧΙ, τό, 30, 32) 52, ζ1) ζ7ν 73» 77, 82) 131. δ8ἷᾶν, 

Οἴἶτορ. καὶ οἱ οἶκ.} καὶ οἱ νιοι 53. (οπιρί. ΑτὰΌ. 3. καὶ οι υἱοι 
ὑμῶν ῥγαπηυπὶ ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 29, 30, 32) 44» ξζ,) 57, 64 71, 
4, γ6, 77. 32, 83, 84, 8ς. τού, 128, 114. ΑἸΙά. (τ. Νὶς. Ογτγ. ΑἹ. 1, 
Ῥατῖς ργίπιδ, 4:1. δῖδν. Οσεογρ. δεδάεπι, [δὰ ὑποὶβ ἰροἸυΐα, ργαοπηϊτῖς 
ΑἸεχ. μισϑὺὸς]} εϑος 7ς. ὅτος ὑμ. ἐςιν} υμ. ουτος ἐςιν ΧΙ; 
ς4. 73, 73. τοϑ. ὑμῶν ὅτός ἐγιν ὙΒοοάοτεϊ. ἰπ δι. Νῖς. «ἀ 1, 
α ὑμῖν 19. κα ὅτος Αγϑ. 1.2. 3. σε νοδὶς εν Οδοτρ. ἄιξς υρθνωηε 

“70 Ατπι. τ. αἱἴψις. Απππ. Ἐά. ἀντὶ] απὸ γι. εἴ ἢς εχ ςοττ. ἰοὰ 

ἀντι ρεϊπιο, 11. τῶν λειτ.] ἴῃ παπη. ἀηφυίατὶ ἐχρηιηΐς δῖαν. Μοίᾳ. 

Χ 7) 
᾿ 



να ὦ 

΄σ 

ον 

φέδτις 
΄ 

",; 

ΑΡΙ 

υἱῶν Ἰσραὴλ οὐ βεξηλώσετε, ἵνα μὴ ἀποϑάνητε. 

[ν 3 9, 2 9 ρο ρο ἢ ΄ 9 4 

μον, ἥτις οὐχ ἔχει ἐν αὐτή μῶμον, χαὶ ἣ ὃχ ἐπεδληϑη ἐπ᾿ αὐτὴν ζυγός. 

ΘΜ ΟῸ Ι, 
ΚΕΦ. ΧΟ. 

: ᾿ ᾿ [γ ρϑ . ἷ » ἰωὰ ᾿ φ, ωἡ 

Καὶ οὐ λήψεσθε δ’ αὐτὸ ἁμαρτίαν, ὅτι ἂν ἀφαιρῆτε τὴν ἀαἡαρχὴν ἀπ᾽ αὐτϑ' χαὶ τὰ γι! ΤΩῪ 33. 

Καὶ δώσεις αὐτὴν 

πρὸς ᾿Ελεάζαρ τὸν ἱερέα χαὶ ἐξάξεσιν αὐτὴν ἔξω τῆς ππαρεμξολῆς εἰς τόπον χαϑαρὸν, χαὶ 
’ 23. ΧΝ 2. » 35 »0 

σφάξουσιν αὐτὴν ἐνώπιον αὐτξ. 
"- Σ “.- φ ρ ρῶ Ο 5 Ὅὸ ξ 

γῶντι τ προσώπου τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίου ἀπὸ τὰ αἵματος αὐτῆς εἐπ]άχις. 

Καὶ λήψεται Ἐλεάζαρ ἀπὸ τᾶ αἵματος αὐτῆς, χαὶ ῥάνεῖ ἀπέ- 
Καὶ χαταχαῦσε- 

9 ΝΆ 9 7 39. ὍὉ Η δ Ης Ν ΄ 39 Ὅ00 Ας ἃς “5 ,᾿ 35. ΡΨ Ὺ-ς ρ ΄. 3 

σιν αὑτὴν ἐναντίον αυτᾶ" χαὰὶϊ τὸ δέρμα χαὶ τὰ χρεὰ αὐτῆς Χαϊ τὸ αἷμα αὐτῆς σὺν τῇ χοῆρῳ αυ- 

τῆς χαταχαυσήσεται. 

ξαλδσιν εἰς μέσον τῇ κατακαύματος τῆς δαμάλεως. 

Καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺς ξύλον κέδρινον χαὶ ὕσσωπον χαὶ χόχχινον, χαὶ ἐμ- 

Καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτὸ ὁ ἐεεὺ ες χαὶ 

, ΟΡ λές λόσεϊαι τὸ σῶμα αὐτὸ ὕδα!ι, χαὶ με]ὰ ταῦτα εἰσελεύσε]αι εἰς τὴν παρεμθολῆν, καὶ ἐαεδύδοτος ε ἔς αι 

ὑμῶν 25] υνοθεζπ σὰ δῖαν. ΜΊοΙΆ. 

Ἀπῃ. τ. αἰΐφιθ. Αππὶ. Ἐά. 

ΧΧΧΙΙ, οὐ λήψ.} μη ληψ. τΆ31. 
λήψεσθε ἴῃ σμαγαξξ, τηϊποῦε ΑἸεχ. ἐμ τος Οορῖ. δι’ αὐτὸ] δι᾽ 
αὐτο ΧΙ, 44. ς4,) 74) 735. 76, 84, τού, 134. δχρτίπηε δι᾽ αὐτῷ, 5[αν. 

Οἴτορ. ὅτι ἄν] οτ᾽ ἂν ς,, 84, 134. 1ἰρῦ, οταν ΙΝ, 44, ς2, τς; 
"4. 73γ76, τοῦ. Αγπιεπὶ (οάά. εχοθρῖο ὑπο. ἅττ. Εὰ. ἔς πιαῦρο Χ. 

εἰ {μαι Αγη,. 1. ἂν ἄφαιρήτε) αν αφερεῖε 44. ἂν αφερείϊαι 7Κ. 

ἄν ἀφαιρεῖτε (οπιρὶ. ΑΙοεχ, ἂν αφαιρετε 20. ἀναφαιρετε ς8. ανᾶ- 
φαιρητε 4. αἀναφερῆταᾶι 82. αναφερῆτε 535, 14. ἀφαιρῆται ἹΝ, 

131. ἄἀφαίρειτε τοῦ. ἄπαρχ.} -Ἐ αὐτρυ τ8. Οοτηρὶ. -Ἐ ἰάεπὶ 
οὐπὶ δὰ Ργηἶο ΙΝ. «Ἐ ἰάεπὶ ἃ δὰ ἴῃ οἤαγαός, τπιΐποσα ΑἸδχ. 
Ἔ ἐἦμς ἴῃ Καπηϊηΐπο δδν. Οὗτος. αἶπ᾿ αὐτῷ απ᾿ αὐτῶν ς3. ϑῖαν. 
Οὔτορ. απ τϑ το, το8, καϊντῶ ἅγ.] α καὶ Απη. 1. 
αΎιϊων 44. οὐ βεξηλ.} ου βεξηλωσεται ΙΔ΄, 44,71. οὐχ εξεξηλω- 
σετε (ἢς) το. ἀποίανητε] ποη οἰαυάσηϊς ταρ. ΧΥΪ ἴῃ μας νοςς, 
«ἃ υἱ ρατγίεπη. οὐυ!άειη Γι] υπσιης ἐχ σαρ. χἶχ, 1). 2) καὶ ἐλαλ.:- 

υἱοῖς Ἴσρ. εἰ ἴὰ αυα ἢἷδ Ἰητετίασεης Αἰ. (δῖ. ΝΝῚς. 

τῶν ἐν] α τῶν 1τοϑ, 8ῖαν. Μοΐᾳ. 

ουτοι λημψονται 1ΠΠ. οὐ 

1. Καὶ] Τιργαίοερι. ρήπηα τραπὶὶ Αὐπη. α.0.. αὶ Ἀπηδηὶ Οὐ, το. 
Ἰῖχψιϊ. Αἰτη. Εά. τωρ. Μίωυσ.) }οΗ[ οὐπὶ ατιϊσιο Οεοτρ. 
οε Λύτῃ. τ. αἰπχυθ. Ασπῃ. Ἑά. 
(Οεοῦρ. 

εἰπῇ 
᾿Ααρ.] “ἤσνομ στ δυϊϊςιϊο 

αἰἴφιο. Ατπι. Εά, λέγ.--λέγ. ἴῃ 
ςΟΠ). 2.}] αὶ Ρο γει μι πΊ εἴ αυπ [115 ἱητεταοεηῖ τ6. κα δδάδι πῃ ἴαχίι]» 

{εὰ μαῦες τηᾶγρο εχ {δου τηᾶηιι, 131. . λέγων] εἰ «εὶς Οεογς. 
Ἀπῃ). 1. δἰιθ. Ατπ. Εὐὰ, 

Π. Κύριος] Ἔ ΔΜοωῖ Ατται. σ᾿. αἱ πιο Απη. Ἐά. λέγων] 

λα ΑΓΡ. 3. «ἐ ἀεί! ΟεοΥρ. Αἴη. 1. δἰ ΐἴφις. Αστῃ. Εά. τοῖς υἱοῖς] 
εἰρη δ] Αὐτὰ. τ. αἰΐφθο. Ασα, Εά, Ἰσρ.} -Ἐ αἰἴκρης Αὐτὰρ. 2. 

λαξέτ.) αϑεναμε 85ιαν. Μοίᾳ. εἰ ρῥγαγατας Αγ. 3. τορὸς οἱ] 

α ἴῃ τεχίι, ἐεὰ παθεῖ τηᾶγρο, 11. , Αταῦρ. 2. μοι μαθεῖ ἱπ αἰ ποις 

Ρααρ γαπίοα Ἐρίρα, ἵν, τς, δἰδὲ Οεοτσ, τυῤῥῶν} τυρὸν 10. 

“Ὡ “Ζαγοης Αγ. ἱ. 

πυρὰν 44) τοῦ. ππαρι ργατηταπε Αὐτὴ. 1. αἴ φις. Αγηι. Εά, ἄ- 
μωμ.}] καὶ ἀμωμ. τό, 73. 77.131. (Αἴ. Νὶς. κα ΕΡΙΡΙ, ]. 6, ἅτις 

οὐχ ἔχ.) ἐπ φμα ποῖ ἐγ σδοῦρ. ΑΥΠ. 1. 41Π|4ὰὲ. Ατπι. Εά. ἐν 

αὐτῇ} ἐν εαὐυτὴ 13) 54) ζ9), 64, 74, τού, 134. ΑἸεχ. Οεοτρ, 

Απη. 1. αἰίᾳυθ τη). Εά. μῶμον] πιαεμία (βοτσ. πισεμίᾳ αἱϊ- 

φια Ἄτχτῃ. τ. αἰϊφις, Ατπι. Ἐά, ἤ 5 Χ] οὐκ ἢ (Π0) 129. γ] 

αἩ, ΧΙ, “4, 53» 54» 59) 71» 74γ. 75. 70» 84, τού, 134. ΟὐπΙρΙ. 
Αυσ. Οεογσ. Αππῃ. 1. αἴπαιε. Αγην. Ἐά. Βαθοῖ ἴῃ ομαγαξξ, πηΐϊογα 
ΑΙεκ. ἐφ᾽ ἡ Ερίρῇ. Ἰ. ς. οὐκ) οὐκετι 7γ1.. ἐ- 

“πι3λ.} εξληϑη 71. οοηγοῦία Αττὰ. 1. αἴας. Ασα. Ἐά. ἐπ᾿ αὐ- 
τὴν] ἐπ᾿ αὐτὴ 18, ξ4, ς8, 128. ἐπ᾿ αὐτῆς το, τοϑ. ἐν αὐτὴ ΝἼ], 
30, 59, 64. αϑἴαν, Ατιη. 1. δἰϊψιιε, Ατπὶ. Εά, ζυγός] ,μό ἦμρο 
Δτιη. 1. αἰἴφυς. Δγη). Ἐἀ, 

111. δωσεις δωσει (ἢς) Ν]]. 

ἐπ σκαπὶ Οἷαν, 

δώσουσι Ονγτ. ΑἸ. 1, ρατῖς Τοουπάα, 
402, [εὰ 101] υὧὐ δῖ. αὐτὴν 1 τὴν δάμαλιν αν. ΑἹ. 1. ς. 
1.4 4110] υὐ ΚΑϊ. τρ. Ἐλεαξ. τὸν ἱερ. "ἘΝ πρὸς )ςζ. «ὦ Εἰίακαν 
υπερνάοίεπι δἷαν. Οὗτος. Εἰκακαν {αεεγώοι ουτὰ ἀστὶου] 5. ἴῃ ἀαῖῖνο 

Οεογρ. Αση!. σ. δίαυς, Ατπη. Ἐά, ἐξάξουσ.} ἐξαγονσιν 3ο. οἷ- 
εἶπε Αυς. αὔεναμε δῖαν, Οἷἴγοσ. εἰς τόπ. καϑαρ.} Ἡ ργαπιϊτυπε 

υἱῶν} ὁ 

Ὧν ωῳ ὁ ἱερεὺς ἕως ἑσπέρας. Καὶ ὁ χαταχαίων αὐτὴν, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτϑ, χαὶ λέσεται τὸ σῶμα 

ἸΝ. ΑἸοεχ. λα πρὶ. 
Ἰοτιρῆς ῥαληα τηᾶπ5, ΔΓ. 1. 
σφαξουσ.} 7μσείοεμ! δῖαν. Οἴἶτορ. Οεογρ. 
73, 7)γ 131. ΟΔῖ. ΝιΙς. 

ΙΝ. λήψεται] εαρία! δἷαν. Οἴἶτορ. Ἐλεχζ.] Ἔ οἴερεὺς ς8. 

Ἀταῦ. 2. -Ἐ οδάθπι οὐπὶ Νὰ ρῥγφιηϊῆο [Ἷ΄. Ατὰῦ. 1. -Ἐ εδάεπι ὡν 

δ ἴῃ οσδιαγαέξ. τηϊηοσε ΑἸεχ, -ἢ τω δακτυλω αὐτὰ τις. Εἰ]ίακαν ϑῖαν. 
Οἴτορ. Οεογρ. Ασιη. 1. αἰΐφυε. Απῃ. Ἑά. ὠπὸ τῷ αἷμ. 1] 

“αμρμίποι Αυρ. αὐτῆς 13] αντου ([) γς) 84. -Ἐ τῶ δακτυλω 

ἄντου ΧΙ, 18, ς8, 128. -Ἐ εαἄεπη οὐπΊ ἈΚ ργο πο ΓΝ, ΑΥΔΌ. 1. 2. 
«Ε εἐλάθπὶ Ὁ ᾿ς ἴῃ σμαγαῶς. ταϊποίε ΑἸοχ. τῶν δακτυλων αὐτῇ (Πς) 

ΤΊΔΓΡῸ 108. βανεῖ} Μιηοε 51ιαν. Οἶγορ. -Ἐ ἐλ μπε (Πο) Οεογρ. 

τῷ τπροσώπ.} α τοῦ. 811ν. Οἴἶτορ. Ἄττῃ. τ. δ᾽ χας. Απη. Ἐά. 
Ν. Καὶ 15] α μήπιο, (ἀ ἵπρεγ ἱπῖεγ Ππεὰ5 Πιργαίογιρης ἐξοιηάα 

ΤΑΔΉΔ15) 131- κατακαύσ.} εονηδεγαπὶ ϑἰαν. Οἴληορ. 
α 44. ἄντου (Π0) 19. ἐναντίον] ἐναντι τό, 18, 32) 57) 73) 128, 
131- αὐτ5] Κυριου 18, 128. δίρμα) Ἔ αὑτῆς ΥΙΙ], Χ, ΧΙ, 

1, τό, 48, 32, 44) ζ45 τό; ς7, ς8, 59, 64, 74. 77. 81. ὃς, τού, τοϑ, 
118, 1289 130, 131) 124. (ὐοηλρὶ. ΑἰἸὰ, 141. (ὑατ, ΝΙῖο. γε. ΑἹ]. 
Ῥαγῖδ {ξοιιπάπ, 400. Ατρ. Οορῖ. Αταδ. 1. 2. δἰαν. σεοῦς. Δγιη. 1. 

ΑἸ ϊΐφυς. Ατην. Ε4. -Ὦ ἰάξιη οἰηὶ κς ρυτθη Ποὺ Ν᾽, ΑἸεχ. 

αὖτ. καὶ τὸ αἷμα] κα (εχ ὁμοιοτελευτῷ, πᾶπὶ αὐτῆς ΒΑ εὈ δία ἴᾶπὶ ἴῃ 

Ἰηϊο αυσην ἐπ ἔπς οἰδυ 1.) 18, 723. κα καὶ το κρέα τάπτιπι (ελάε πὶ 
εχ σαι) 7ς. αὐτῆς 11  ΠΙ,ΝΊΙ], 28, 30, τό, ς7, ς0, 64, 71» 
7, 8:. 128, 130, 121. Αἰά. Τὴρῦ, (αῖ. Νὶς. Ατιρ. κα ἴῃ ἴδχῦυι, {64 

Βιαθεῖ ΠΊΑΓρΡῸ ργϊπιᾶ τηᾶπιι, 16. Βαρεξ 'πῃ ομαγαέξ. πιπογε Αἰεχ αἷς 

μα] δερμα (ἢ) τοό. αὐτῆς 3] αὶ 445) γ1, 75. Ογτ, ΑἹ. 1. ς. 
ζυργαίοσιρῖ, ρυΐπια πηδηῖὶ Αἰτῃ. 1. σὺν τῇ κόπρ.} καὶ σὺν τὴ κοπρ. 
82. εἰ εογηκα ((ς) Αταῦδ. 3. 
κατακαυϑήσ.} κατακαυσουσι 7ς. εοπόπγαμ δῖαν. Οἰἶτος. 

Δ]. λήψετ.] εαρίαι δῖαν. Οἴτορ. κέδρινον] κυπαρισσινον καὶ 

ὀριγανον ΠᾶΓΡΟ 128. ἧς εἴ τηᾶγρὸ ᾿γϊπηᾶ ᾿πᾶπὰ 130. ΡΟΠῸ, ἴῃ Πιαΐ- 
δὶμε ρει τηᾶηὰ ἰΠΠἃ εἰς τὴν τυραν μαεῖ 130. Ηος ἔοτῖε αὐ εἰς μέσ. 

τοῦ κατακαύμ. Ρεγπεῖ, κόκχχινον] ἐπέζησε ᾿γϑεγαιτς 5[αν. Οἴἶτγος. 
ἐἰπόξεγα (6) ῥγαιητς δ᾽αν, ΜΟΙ. ἐμξαλξσιν] βυλουσιν ςς. 
εἰσξαλοῦσιν Οντ. ΑΙ. ἱ, ρατῖε ἐξουηάα, 4009. ἐγιπεει Δὰρ. 

δῖαν. Οὗἶτιορ. ἐποίει ἐς Αὐαῦ. 3. 

καταπετασματο; (0) ἡ: 
Ψ]1. τύλυνεῖ] ἰατεῖ δῖαν. Οἤτορ. 

α ὅεοτς. τὸ σῶμα] τὰ ἱματιῶ ξ9. κατὸ 110. αὐτοῦ 4" 
Ἢ ὁ ἱερεὺς (41. Νίο. ῴὕδατι] τω νδι 120. καὶ μετὰ --παρεμᾷ.) 
νας οἵ 42 15 ἱπϊοηίαςεπὶ τοό. εἰσελεύσ.]} -{ ὁ ἱερεὺς συν. Α].}, 

ματῖς δου πάλ, 400. ἐκσγε ἐκ οἷαν, ΟἰἸγορ. ἀκαϑ. ἔςα!} μιᾶν- 

ϑησεται ΤΩΔΓΡῸ ἈΥΠΠᾶ ΠΊΔΙα 130. ὁ ἱερ. 3 45} κα 75. ἕως ἑσπ.} 
ἄοπες Ὁο οΓ νεπὶεὶ (ορίι. ἱσπέρας---σπέρας ἴῃ οοηι. 8] , αἰϊοῦ- 
υἴγ εἴ 4ιια5 5 ἱπτογ σας 719 84. 

ΝΠ, 

ἴγζορ.. 

Ἔ ελάεπιὶ (Ὁ δ ἴῃ οματαίξζ. τηϊηοῦς ΔΊεχ. 
τῷ 2] -Ἐ ἕν υδατι οὐπὶ Νὰ Ργβημῆο ΕΝ. Ατγαῦ. 1. 2. 

κα τύπον Ὀγϊπιο, [δὰ ΠΠρΕΓ ἰηῖογ 1ΠἸΠεὰ5 ἤιργᾶ- 
ἐπ ἰοσωνι ἱηραμπάηα (ῃο) Αταῦ. 4. 

αὐτῷ] αὐτῶν τό, δ ἢ. 

αὐτὴν] 

λ Ἀ 

ϑ(χι τὰ Χρ. 

ἐγ ςὶαπὲ 

χαταχαῦμ.) χοαυμᾶτος 53. 

αὐτὰ 19] -Ἐ ἐν υδχτι ς8. 

ὁ χαταχ.Ϊ] φμὶ εονπδηγε Δ, πλυνε] ἶατοῖ δῖαν. Οἱ- 

αὐτῷ 19] -Ἐ ἐν νδατι οὐπὶ δὰ ργηο ΓΝ. ΑτΆΡ. 1. 2. 
Ἡ ὕδατι Οοηρὶ. αὖ- 

Ἢ οδάοιη (Ὁ 

νῷ [δἀ ἐν ἴῃ οδιαγαίξ. χηΐποτο, Αἰεχ, -Ἐ υδατι ΠΠ, Χ, ΧΙ, τς» τό, 18, 

Α τῇ Ἀγπιθηὶ (ὐοήά, αἰφαϊ. Αγ). Ἐ4. 

Ὲ ὉΦ 

ΧΙΧ, 
ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, Αὕτη ἡ διαςολὴ τὰ γόμου, ὅσα συνέ- τ. 2. 

ταξε Κύριος, λέγων, λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ' χαὶ λαξέτωσαν πρὸς σὲ δάμαλιν πυῤῥὰν ἄμω- 



Α.ρ 
Κεῦ. ΧΙΧ. 

9. αὐτϑ, χαὶ ἀχάϑαρτος ἔςαι ἕως ἑσπέρας. Καὶ συνάξει ἄνϑρωπος χαϑαρὸς τὴν σποδὸν τῆς δαμά- 

Ο. 

11. 

12. 

13. 

14. 

“ αἰϑρ.}] ανϑρ. πασ. ψνχ. ς3. 

Ι1ΘΜ Ο Ι, 

λεως, χαὶ ἀποϑήσει ἔξω τῆς παρεμξολῆς εἰς τόπον χαϑαρύν' χαὶ ἐςαι τῇ συναγωγῇ υἱῶν ᾿Ισραὴλ 

εἰς διατήρησιν' ὕδωρ ῥαγτισμᾷ ἄγνισμά ἐςι. Καὶ ὁ συνάγων τὴν σποδιὰν τῆς δαμάλεως, πλυνεῖ 
Ν.Νε ’ » . Ν  » »Ἤ Φ ε ΄ » βὰ ς ὁ »" Ν δ ρο 

τὰ ματιὰ αυτδ, χαι ἀχάϑαρτος εςα! εὡς ἐσπεραςζ᾽ χαὶ ἐςαι!ι τοῖς υἱοις Ισραηλ χαιί τοῖς ππροση- 

λύτοις ποροσχειμένοις γόμιμον αἰώνιον. Ὁ ἀπ]όμενος τῇ τεϑνηχύτος σ΄άσης ψυχῆς ἀνθρώπου, 
9 φ ν ς Ν ε ΄΄ “- ς φ΄ ΦὋὋ ς 7 ἰφι 4 ΝΗ ἰϑι ς ΄ Ῥω ε 

ἀχάϑαρτος ἔςαι ἐπ]ὰ ἡμέρας. Οὗτος. ἁγνισθήσεται τῇ ἡμέρα τῇ τρίτη χαὶ τὴ ἡμέρᾳ τῇ ἑδδόμη, 

χαὶ χαϑαρὸς ἔςαι" ἐὰν δὲ μὴ ἀφαγνισθϑὴ τῇ ἡμέρα τῇ τρίτη χαὶ τῇ ἡμέρα τῇ ἐξδόμη, οὐ χαϑα- 
" ἂν ΣΝ 4 ς ’ ἰδ 7 » ἉἍ, ἰδ ᾽ν φ ΩΝ 3 ΄ .Ἷ Ν᾿. 3 

ρὸς ἐξα. Πᾶς ὁ ἀπ]όμενος τοῦ τεϑνηχότος ἀπὸ ψυχῆς ἀγϑρώπου, ἐᾶν ἀποϑάνη, χαὶ μὴ αφα- 
“ὸ Ν Ν ΚΓ. » ΄ ε ν᾽ “ ῳ» » . “, ω ς 

γνισθή, τὴν σχηνὴν Κυρίου ἐμίανεν" ἐχτριξήσεται ἡ Ψυχὴ ἐκείνη ἐξ Ἰσραὴλ, ὁτι ὕδωρ ῥαντισ- 

μδ οὐ περιεῤῥαγτίσϑη ἐπ᾿ αὐτόν" ἀχάϑαρτός ἐςιν, ἔτι ἡ ἀχαϑαρσία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐςι.. Καὶ 
Ψν ᾽ ’ ἴω “ΠῚ Νν 6 ὃς 

ὅτος ὁ γύμος" ἄγϑρωπος ἐὰν ἀποϑάνγη ἐν οἰχίᾳ, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος εἰς τὴν οἰχίαν, χαὶ ὅσα ἐςὶν 

10, 28,30, 32) 44.9 ζ2, (9 ςτν .΄, ς7, 38, τὴ) ὅ4, γἴν 72 73». 76, 
27ν 83ν 8... τοῦ, τοδ, ι18, 1218, 130, 131,13... (οὶ. ΑἸά. [ρίς 

(δι. Νὶς. γε. Δ]. 1, μαπς (τουπάλ, 4οο. ἄπο. Ασεῦν ςν δίαν, Οῇτορσ. 

Οεογσ. Ασπι. 1. αἰΐᾳυς. Αἰτη. δι, ἐ-πε: τὶ τὸς (Ὁ Ν᾿ ῥγασπὶτ- 

Ὁ, ΑΓΒ. 1. ργατλῖτος τῆς (Ὁ κα ἴηι εὐδιιῶς πνίθοῖς Αἱεχ. 
φοΐρεν σε (ρὲ. 

ΙΧ. καϑιρ.] ὁ καϑαὰρ. 59. α 28. δίδν. Οἴἶγοσ. 
σπονόναν ((ς) ;ς. σπούιαν ζ4, Δ Ξ μάγεν δίων. Οὐἴζοσ. τῆς 
δαιυχλ.) αὐτῊὺῆς τῆς δχιαχλ, (ὑυϊπα ἰεζιοπς5) ς 1. αποϑυσιι} ῥοπεῖ 
αἰϊφυοῖεα, (ςἀ γέῤβοπε (εἰπεῖ, Αὐςζ “βοκεν δἷαν. Οἴτοσ. -Ὁ ἡ μα 

σποδὸν] 

Αγῶῦ. 1.2. ἕςαι) “4. δῖλν. Οἴγοσ. -Ἑ ἐος. Οσοτζ. τὴ συνσγ.} 

σιναγωγὴ (ἢς) ι8.. νῶν] απὶςυϊυπὶ μεγαπιῖτταπι Αἰτη. τ. δἰϊίαυς. 
Αττι. ἙἘά, ἄἁγνισμα) αγιᾶσμα 18, 1128. ἐπ ρμνλ. αλίοαοια ΑΓΌ. 1. 

Ἔ ἀΐαενπε Αταῦ. τ... φασπίαια ργσυυιῖυπι ἄστη. 1. δἰϑνᾳυς. Ἀττι, 

ἙἘά. 
Χ. Καὶ .] Ἰ πλυνε Γ΄, το8. -Ἐ πλυνε τὰ ἱμάτια 11, ΧΙ;, 

ς 1, Σἴγ) 82, 118, 129. (πιρί. «Ἐ πλυνεὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 74, γό, 

8. τού, 134. Ἔ λουσιται 58, “Ἐ λούσεται τὸ σωμα αὐτου ς4, 7ζ. 

Αππ. 1. αἰΐφυε. Απτ. 4, σιναγων)] συναγαγων 74, γύ, 84» 1οό, 
114. 4ποδιὰν) σπονδὴν τό, )ς, 82. σπονδον (ἢ) 8..,. 1311. ἔς 
Ῥτίπιο, (δ ν ἴω ρεῖπιᾶ (γ λα εγαΐ. 139. σποδον Ψ1], 18, 10, 28,20, 

30) 54. ςξν 57» 48, (0, 73, 74. 16, 77» 84, ὃς» τού, τοϑ, 128, 134. 
Αἰ πρὶ. Αἰεχ. (δι. Νὶς. ὄαμαλ.} Ἐ καὶ λοισῆαι το σωμα αν 
γ,.4.,. 76, 84, τοό, 114. πλυνιῖ τὰ ἱμ. αὐτὰ}, ἰς 11, ΧΙ, ς3, 71 

“4. 16, 82, 84, τού, 118, 129, 134. πλυνεῖ} καὶ πλ. ςῳ 48, 

73. Ατπι. τ. δίᾳφυς. Α΄ττ. ΕΔ. ἡ δίς 1Ψ. ἰσυω δἰδν. Οἰὅτορ. τὸ 
'ματ.) τὰ Απποηὶ (ἰοϑά. δἰδηυΐ. Ατπι. Ἑά. ἰςαι} -Ἐ εἰς τὴν 
οὐνανωγὴν 14) 58, 74. 84. τοῦ, 134. -Ἐ εἰς συναγωγὴν 44. 7ζ-. Φὸ 

δἰδν. Οἴτγον. τοῖς νἱφις}) Λησζοριε Αἰίονν αι συτ ἀπσυ} 9 Αὐτπ. 1. 

αἰίαυς. Απη. Εά. πτροσνλι περοσχ.} προσκ. ἐν αὐτοῖς ττροσηλ. 4.4.) 

54. 740. 719.070, τζςύ, 112. Φιῦσχ. προσνλ. ΤΠ, ΧΙ, ς 3, 71, 82) 120. 

(Ὅμρ. τφοση). τοὺς ποισκ. δ, ΜΠ, Χ, 16, 18, 28, 20, 32, ς (, 

ςύ, ςὃ, ζ9. 04, Τῖν 77ν 8:. 108, 1ττ8, 128, 111. ΑἸά. ΑἸεχ. 1ὐρί, 

( υἷς τον ὐὐτο ΑἸοῖ, ραπς (εσυμόα, 401. -Ἐυμὶν 64. “ὧν υμιν 

19», 108, εἰϑ - ἢ μἰσὼ μιν ({|.) 52. “Ἢ ἕν μισὼ τ᾿ῃμὼν Χ11, Χ, 

᾿ξ», 16, 18, 2δ, 20, 309, 32) 53. 55. 506, ς7) ὅ9ν 727) 73» 77» 83) δζ, 

ι1ο. (ἔοινρὶ. Αἰά. Αἰεχ. {ἱρή. (δι. Νις. Ογτ. Α]..}. ς. δῖαν. Ἔν 
μίσω νιὼν (1|ς) 1:8. «ἐν μίσω αὐτῶν ΙΝ, ς8, ττι1. Οδφογ,. ἡ ἐν 
ὁ Ἅππ. 1. -Ἐ αι ἐς Ἄπιεπὶ ( οὐά. τεϊϊφυ!. Απῃ. ἘΔ. νόμιμ. 

αἰων.} τἰ εἰς τὰς γινίας νμῶν ζ9. ἐεχ σίσσπα (ορῖ. ἐπ γγαπιτὶς 
(ες. 

ΧΙ. Ὁ απ.) καὶ ο απ. 44, 1. 74. 73ν 76, τοῦ, 134. Αγ. 1. 

4. 3. δῖαν. Οἰἶγορ. (σοῦ. Ατππ. 1. αἰμᾳις. Ἅπῃ. Ἑά. φιὶ Το εν ἐδ 
Αυς. Δυιῦτ. τοῦ τ. πᾶσ. ψυχ.}] τασ. ψυχ. τον τιϑν. 4.4. 76, 
δῳ τοῦ, 134. σσ. Ψ. τεῦν. 129. α τῷ ςς. Οοπιρὶ. «πογημὶ οπιν ἢ 
ακπα Δὺρ. κι κάσης Ἀπῇ. 1. αἱϊΐφυς. Ασπι. Ἑά. πᾶσ. ψυχ. 

ἀνθρώπου] ανϑρωπὼν 129. ἱπ|ὰ 
ἡ μίρ. Οὗτος αγν. α 16, ς). εἰ διδς ἐπε] υηςῖς, Πυρρὶεῖα (ςἾϊ. ΔὉ 

Τ ἰός, στ, ΝΊς. ἐπῖα ἡμέας] α τό, 5). κα ἡμίρας ς3. ως 
γιατρας (ἢς) ι8.. 1 ἕως ἰσπίρας υπςὶς ἰηςεϊυί ΑΙΘχ. ' 

ΧΙ]. Οὗτος] ουτῶς τς, 44. 111. ὦ ἀΐς Αταῦ. 1, 2. 3. ἈΠπΏ. 1. 

αἰναις. Αππ. ΕἘά, ἀγγνισϑήσ.) αφαγνισϑυσ. τῳ. 75. “Ἐπν ἀντω 
12) 38. Ἢ ἐλάσηι οὐπὶ χ ρεσπηῆο Δ. -- ελάςπι (Ὁ ἈΞ ἴῃ σδετγδέϊ. 
τμοῖς Αἰεχ. ρωγίβοειων ὅσες ἀφυα δῖαν. Οἷον. εἰ ἔς, (εὰ ἦσε αφυα 

υποὶν ἱποϊυία, δῖλν. ΜοΙ. τῇ ἡμ. 13} καὶ υπεὶδ ἱποίὔπι μγα- 

τυϊῶς ΑἸεχ. ἐκ δε δῖλν. Ἀτγπι. 1. αἰΐφυς. Ατπι. Εὰ, τῇ ἐμ. 29] 

ἐπ ἰϊς δἴαν. Ἄττη. τ. αἰϊᾳυς. Ατη). Ἑά. τῇ ἰοδ. τ΄ τ τῇ 68... 
λα Ροδεςιτιᾶ εἴ αι ᾿5 Ἰηϊεαοεηῖ 29. αὶ ἐλάεπι ἰη τέλίυ, (δὰ ἀεἸςέζυιϊπ 

(υρρίενὶς ν πιάγρίς 4114 πηαηυ5, 1ού. καὶ 22] , 30, ς 3» 75) 82, 

1ο8, 129. {᾿ρί, δλν. Οὗτοσ. καἹϑ. ἕς. ιϑιτχαϑ. ἔς. 22] α αἰϊεγαῖγα 
εἴ φυπ ἢϊς ἰπιεταςεηῖ ες. καϑαρὸς ἕςαι 1") αχκαϑαρτος ἐξᾶι 71. 

ου καϑαρος ἐγαι τοϑ. καϑ' ἐξιν 9. πωϑρογως 1. χαϑ. ἔργα! {πὰ 
ἕγαι ἴὰ σβαγβῶ, πηίποτο, Αἰσχ κχ αρυζετε ουτος (ῶς, ἰεσ. 

ζιται ουτος) ἴῃ τρῶγε. δἰϊδ πιᾶπὰ τοό. ρογηνσνιο ὑπππάμε εὐ 
αἰἰἶᾳιις. πη. Ἑὰ. ἰᾶὰν δὶ} α δὲ ἴῃ πιᾶγ. τού. Οευγγ. 

καϑαρι- 

Ατῆ. Σς 

εν ον" 

φεὶ Αταῦ. 1. 2. μὴ ἄφαγν. τῇ ἡα. τῇ τρ.] τὴ γμ. τὴ τρ. «χὰ αγν. 

ἱῃ πιασρ. τοῦ. οἰΦ.γν.) αγνισϑὴ ς4, 7ς. αγνισξτοεται ΠΙΆΓΡΟ 

ιοό. εφαγνισϑὴ ς 1. τῇ ἡμ. 3" τ τῇ ἡμ. 4 α δἰίεγυῖσζα εἴ ατιᾶς 
᾿ιὶα ἱπιςηαςςηῖ 5... τῇ ἥμ. 3} ἱπ ϊς ϑ5ῖλν. Απη. 1. αἰΐίσυς. Απιὶ. 

Σά. τρίτη καὶ 33} τρίτη ἡ 120. ΟὈπιρῖ. κα χαὶ ἴῃ πιλγζίηε 16. 
τῇ να. 4) 51. ἦκ ἀϊε 5ῖλν. Ατῆι, τ. αἰϊΐϊᾳυς. Αγσηι. Ἑὰ. οὐ] 

α 19. οὐχ ζῷῳ 7ς. καὶ (ἢ) 84. οὐ καϑαρ. ἔργα.) αχαϑχοτος 
ἐγαι 72. Ἀγαῦ. 1. 2. ΠΙΑΓΡῸ ἄντι τὸν ἀακαϑάρῤτος ς8. οὐχ ἐζχι χλϑ', 
ς4. 7ς- Απῃη. τ. αἰϊηυς. ΑἸτῃ. ΕΔ, ον χαϑαρισθησιται 29. 6. ὥς 

ΓΉΆΓΡΟ 8. :ν, εἴ ὈΓΙΠΊΔ τ} 1.30. 

ΧΙΙΠ]. Πας] εἰ ονιπὶν Ἀτγαδ. 1. 2. 2. ὁ ἀπΊ.) φιὶ ἐειϊγενὶ 

Αὐνγ. φιὶ ᾿σηραν Ατπι. τ. αΐαυς. ἌἍτπι. Ἑά. ψυχῆς) τασυς 
ψυχ. ΔΊ, τς, 18, 28, 20) 30, 32, 44) 52) ς Ὁ, 5, ς7, 68, 6, ἜΣ 

γ4,.γ)γ6, 81, 8... τού, τοϑ, 118, 128, 130, 1319 134. Αἰά, (αι. Νὶς. 

Αὐνρ. δίδν. Θεοῦ. ἰάςσπι ργωοπι τς εχ ςοσείους ργισδς τπλῦ5 τό, 
Ἰήεπι γγιπηεῖς, {πὰ υπεὶς Ἰηςϊυῦ, ΑἸεκχ. ἐὰν ἀποϑ.] εἰ πιολέση; 

“μεν Αὐρ. φιὶ πιουίαίαν Αττι. τ. αἴας. Ασπιὶ. Ἐάὰ, ἀ3.γ- 
ν).σ9}} αγνισϑη 11) 10.) 49 54.» τό, )ς» τοϑ, 118, «28, Αἰά. εἐφαγ- 
γισϑη ς3. τὴν σν.} λις ρΡγαταῖτις δῖλν. Οὔἴτος. Κις.) τιν 

Κυρ. ΠΔ᾿Ὶ ΜΠ], 28, ς7, ςϑ, 73» 77ν 85, 128, 120. ΑἸά. (ας. Νὶς. 

Ἄπῃη. τ. δἰίηυς. Απτὶι. Εά, ἰχτοιδησ.) καὶ ἐκτρ. ΧΙῚ το, τοβ, 

18. (οπιρ!. Οὐργ, δίαν, Οἶτοσ. Αγαθ. 3. ἐξολοϑρινϑησεται ἴῃ 
Δ᾿πους ὙΠεοάοτγος. πὶ (αι. Νὶς. δὰ Ἰ. οὐ} οὐκ 19, τοϑ, τι. 
περιεβραντ.})} πιριρραντ. 16. ποεριοραντισϑυσιται 18. περιερᾶντ. 
44, 9. Αἰεχ. τεριραντισϑὴ ρῆπιο, 1πὰ {ρος ρ ἐξουπίμπ) εξ ε 

{υργαίςγρῖ. (σοιμνδ τπᾶηι], εἴ ργὸ ἀοοθηΐα οἰγουπηΐοχο ροριυΥ ἀσυῖας 
ἐπ ρεμυϊάιτια, 1311. ἐπ᾿ αὐτόν} περι αντον 4.4, τού. ἀχαϑαρ- 
τος) χαὶ αχαϑ. ς8. ΑΥἸΔΌ. τ. 2. 3. ἔτι) α οὐπὶ 44. 75. οτι Χ, 

15) 16, 28, 327) 52) 54» 57, 64,9 73ν 77. 85. 128, 111. ΑΙά. 1 ρί, 
(αι. Νὶς, Οεογσ. Αππῃ. 1. αἰΐφυς. Αστιῃ. Ἑά. καὶ 129. εἴ σηδης 

Αταῦ. 1. 2. σαΐες ε΄ ἈΓΑΌ. 3. φωοπίαπι εἰ ῥοῆ λμες δῖαν. Οἰγορ. 
ἐμ (ορί. ἡ ἄκαϑ.}) α ἢ 120. αὐτῷ αὐτῷ 19, 1ο8, 118, 

ἐν αὐτῷ] επ᾿ αὐτω ΧΙ, τό, 18, 29, 30, 32, ζ2, ςό, 73, 130, 111. Οχζ, 
Νς. δῖαν. Οὗἶγοζ. ἐπ᾿ αὐτοῦ το, ιοβ, 118. ἐγὶ 11.} τς ρετο- 
πύτυης ΓΔ. Αἰεχ. ἐγ δίαν. Οἴἶΐγος. 

ΧΙΝ, Καὶ 13] οὐπὶ “« ἤρηλὶ Γ΄. ,ᾳ, δἷαν. Οἴτορ. οὗτος] 

ουτως ἄνϑρωπ. “' ἀοπιὶπὶ Οορῖ. δομιίμὶ Αγαγ. τ. αἰτίαις, 

Ατπι. Εά, λονιϊπὶς οὐπὶ απίςυΐσ Αγαθ. 2. ἐὰν] φωὶ ' Ατπιεπὶ 
Οοάά. αἰΐφυϊ, Ατπι. ἙΕά. οἰκίᾳ 15] τὴ οἰκια ρηπιο, (τὰ τὴ ροῆεᾶ 
ἀείει, 11. τὰς) απας ς3, 129. (οπρὶ. ὁ εἰσπορ.] φμὶ Ἰηργέ- 

4ἰαίμν Αττὰ. τ. αἰϊΐφυς. Απη. Ἐὰ. οἰχίαν} -Ἐ ἐκείνην ἀκαϑαρτος 

ἐγαι ΧΙ. αχκαϑαρτος ἐγαι 44, 74, 84, τού, 114. χαὶ ὅσα 
ἐςὶν ἐν τῇ οἰκ.)] α χαὶ (ὐοιρ!. κα οπιηΐὶδ Αταὺ. 3. ὕσα) παντὰ 

σα ς8. Θεοῖς. ἰάεπι τωὉ χε ργαιιη τς ΓΝ, Ἰάεπι Ὁ χα ἴπ “μδγαές, 
τλΐποσς ργεεπητῖς ΑἸςοχ ἐρὶν] α 55. ἐγυπὶ Οοογς. μπὲ Αγσπ). 1. 
αἰἰχυς. Ατπ. Εάὰ. οἰκίᾳ 3] -Ἐ ἐκείνη ΧΙ᾿ 445) 74. 84. τού, 134. 
ἄκαϑ. ἕς. ἱπῖα ἡμ.} α ἴῃ τοχίυ, (δὰ Ἤδυεϊ πιᾶγρο ρυπλὰ τρδηι, Αζμ. 1. 

οΥ 



“κε ΄ 

εσπχεῤρᾶς. 

ΑΡΙ 

9 "Ὁ 3. », μ 7 » ε ΔΝ ε “ 

ἐν τῇ οἰχίᾳ, ἀχάϑαρτα ἔςαι ἐπ͵α ἡμέρας. 
δεται ἐπ᾿ αὐτῷ, ἀχάϑαρτά ἐς!. 
ἢ γεχρδ ἢ ὁςέου ἀνϑρωπίνϑ ἢ μνήματος, ἑπ]ὰ ἡμέρας ἀχάσϑαρτος ἔςαι. 

ΘΜ Ο 1. 

ΚΕΦ. ΧΙΧ, 

Καὶ πᾶν σχεῦος ἀνεῳγμένον ὁσὰ δχὶ δεσμὸν χα]αδέ-- 

»“Ὃ ρ»Ὃ κο »Ὃ ς ρΦ 292 ρῷ ,. Σ 8ϑ)ι"Ν ὦ “Φ 9 

ϑάρτῳ ἀπὸ τῆς σποδιᾶς τῆς χαταχεχαυμένης τ ἀγνισμξ, καὶ ἐχχεᾶσιν ἐπ᾿ αὐτὴν ὕδωρ ζῶν εἰς 

σχεῦος. 
Ϊ,ρ ΣΝ "Ἀ 7 “::»ν» »" ὦ 9 ν᾿. ΠΣ ᾿λ πη τ εν. »’ “,..} 7 

οἶχον, χαὶ ἐπὶ τὰ σχεύη, χαὶ ἐπὶ τας ψυχᾶς, ὁσᾶι ἂν ὠὡσιν ἔχεί, χαὶ ἐπὶ τὸν ἥμμενον τοῦ ὑςέου 

“ κα Ξ ο ΣΝ ’ τῆς ΄ ΄ 

Καὶ τᾶς ὃς ἂν ἅψηται ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδία τραυματίου τ6. 
Ν , φι Ὶ 

Καὶ λήψονται τῷ ἄχα-- 17. 

Καὶ λήψεται ὕσσωπον, χαὶ βάψει εἰς τὸ ὕδωρ ἀνὴρ χαϑαρὸς, καὶ περιῤῥανεῖ ἐπὶ τὸν 18. 

“ 5} ΄ ΠῚ »" ͵΄ὕ ΓῚ ρ 9 Ζ΄ ΚῪ ἴω 7 ΟΞ ας » κ“᾽.ε 9. 

τ ἀν ρωπίγου, ἢ τ τραυματίου, ἢ τοῦ τευγηχῦτος, ἢ τ μνήματος. «Καὶ σπεριρρᾶνει ὁ χαϑα- τ9. 
Ν 2 ΄ 3 “͵͵,εἐ»φῃ;, “- ά ΝΗ, 3 ἢ ἐ», “2 ς ’ Ν 2 ’΄ 

ρὸς ἐπὶ τὸν ἀχάϑαρτον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τὴ ἐδδόμη, καὶ ἀφαγνισϑθήσεται 
ἢ ἥμε ἡ ἐξδὸ ὶ πλυνεῖ τὸ ἱμᾶτ τοῦ. χαὶ λούσεται ὕδατι. χαὶ ἀχάσϑαρτος ἔςαι ἕω τῇ ἡμέρᾳ τῆ ἑξδδόμη, χαὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, : )αρτος ξ 

ρΦ »}ὼ 6 δ 9 Μ Ω ρ“, 9 δ: ὦ φζΖ 

ἐχ μέσου τῆς συναγωγῆς, ὅτι τὰ ἅγια Κυρίου ἐμίανεν, ὅτι ὕδωρ ῥαντίσμα οὐ περιεῤῥαντίσϑη 
9 5 9 2 ϑ. “2 ᾽ 3 

ἐπ αὐτὸν" ἀκάναρτος ἐς!. 

“τλυγεῖ τὰ ἱμάτια αὐτϑ' χαὶ ὃ ἀπ]όμενος τῷ ὕδατος τ ῥαντισμᾶ, ἀχάϑαρτος ἔ ἐςὰᾶι ἕως ἑσπέρας. 

Καὶ ἄνθρωπος ὃς ἂν μιανϑῆ, χαὶ μὴ ἀφαγνισϑῆ, ἐξολοϑρευϑήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη 20. 

ὩΣ; ων ΄ 6, βι4 

Καὶ ἔςαι ὑμῖν γόμιμον αἰώνιον" χαὶ ὃ περιῤῥαίνων ὑοῦ ῥαντισμδ, 21. 

Καὶ παντὸς οὗ ἐὰν ἅψηται αὐτοῦ ὁ ἀνὰ ὧν ἀχάψαρτον ἔ ἔςαι" χαὶ Ψυχὴ ἡ ἀπ]ομένη ἀχά- 22. 

ϑαρτος ἔςαι ξως ἑσπέρας. 

ἀκαϑαρτα] αχαϑαρτος ἹΝ,, 18, 7. ΑτΡ..3. ἑπῆα ἡμ.1 ἕως ἡμε- 
βὰς ἐπτα τι6. , ἑπῖα (ς) γς. κα υἱγαπιαυε Ατδδ. 3. 

ΧΝ. Καὶ τᾶν σκ. ἀνεῳγμ.} κα 75. κα καὶ Αὐρ. Οδοῦρ. ἄὅνε- 
ῳγμ.} φωοά πο ὶ εοπιρ]εἰέμπι Αττα. τ. αἰϊίφιθ. Ασπι. Ἐά. ὁσα 
εἰ φιεμπφης δἷδν. ΝΜΙοίᾳ. ἐχὶ] βκ ἔχει 11, ΧΙ. Τἰρῦς Αὐρ. ὥς 

Ῥιΐπιο, {εὰ οὐχὶ πῦηο εχ οοστ. 11. οὐχὶ ἴῃ ομαγαός. τηΐποῦς ΑἸεχ. 
δισμιὸν}] δεσμος (ἢς) ς8, 64, )ς. δέσμω 18, 10, 44.) ξγ 57» 59» 74» 
γό, γ7ν, 84) τού, 118, 134. ΟὐΟπλρὶ, ΑΙά4, ῬΆΙο ἱ, 211. κα]αδεδ.] 
αἰ ραίαπι Αὐυφ. ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτο τό, ξ4, )ς. επ᾿ αὐτὰ ζ9. 
Αὐξ. ἐπ᾿ αὐτων 1ς, 8. ἐπ᾿ αὐτῷ Οοπιρῖ. κα 19, 445 74) 76, 84, 
τού, 1τοϑ, 118, 134. ΡΏ]ο 1. ο. δἷδν. Μοίᾳ. ἀκαϑαρτα) ακα- 
ϑαρτον ΝΙ], ΧΙ, τ. ΑἸά. ἐρὶ] ἐσᾶν ΙΝ, τς, ς8, 77). Οεογρ. 
Ἀτη. 1. αἰϊϊφυς. Απῃ. Ἐάὰ. 

ΧΥῚ. Καὶ 15] α Αυν. ἄν} ἐαν 11, ΧΙ, 44, 74) 75» τοῦ, 134. 
προσώπου] τροσωπὸν 7:5, το6. ΑἸεχ. α 8[αν. Μοίᾳ. τοὺ τιδ.] 
α τὰ ς4) 7ζ. πεδίον} τυαιδιον (αι {ς}}. ῥχο ε) Χ, 32, ς4, )ς. ΑΙά, 
Τἰρί, (τ. Νὶς. "τραυματίον] - ρομφαιας ς8. -Ἐ ρομφαία οὐπὶ 
δ ῥγαη ο ΙΝ. -Ἐ Ἰάεπι [18 κς ἴῃ ομαγαέζ. πηηοσε ΑἸοχ. κεν, 
νεὶ ρου ρεγευφνιγ ορ. ὀὀρέου) οςε 75. -Ἔ νεκρᾷ 30. ΑἴδΌ. 3. 
ἀνθρωπίνου) ανϑρωπου τς, τό, 48, ς7, 64, 73.» 85) 130, 131. ΑἸεχ, 
(ας. Νίς. Αυσ. ΟΘεοῦρ. Ατσπι. 1. δἱΐσυς. Απῃ. Εά, ἐπα ἡμ. 
ἄκαϑ. ἔς. ακαϑ. ες. ἐπῖχ ἡμ. ἵΨ, τ4, 75. Οεογρ. Αγ. 1, αἰϊίυς. 
Ατπι. Ἑά. ᾿ 

ΧΝ]. λήψονται τῷ ἀχαϑ.} ληψ. του ἀκαϑαρτου (ἢς) 18, τ28. 
σεείρίερ ἐδ ἰπωπωπάο ΑῸσ. ἀκοίρίαπε ἱριμηπαάο Ουτα αὐτου ΐο δίαν, 

Οὔἴτορσ. σεειρίοι ἱπεπμπάμε σατὴ τιϊουΐο Οορί. τῆς κα]ακεκαυμ.] 

ἐππίως ἐκυβς Δὰσ. ἐχηβίομὶς σάτα αὐσυ]ο δ᾽αν, Οὗτος. τὰ ἀγν.] 

εἰ Ῥγϑτηϊαῖς διαν. Οἴτζορ. ἐκχεοῦσιν] εἤυπάαπε ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
αὐτὴν] αντο (ἢ) το. αντου τοϑ. ζῶν] αἿΝ. εἰς σκ.]) ἐπ 

νας Αυρ. 
ΧΙ. λήψετ.] ἜΣ 44, ζ45 74, 76, 84,9 τού, 124. (ορί. 

αεεὶρίσπε Αὐγρ. εαρία! δΆαν. Οἶγος. ὕσσωπον] υσσωπου ξ9. 
καὶ βαψει] ἱπιίηρμεης Αυσ. εἰ δἶπρεπε (ἢ) Οορῖ, -Ἑ ἐμαὶ 51ᾶν. 

Οἴἶγοσ. εἰς τὸ ὑδ.} α τὸ 18. εἰς τὸ ὕσσωπον (αἴ, Νὶς. ἐπ αφια 
Αυρ. περιῤῥανεῖ } ἐπιρᾶνξι ζ4,)7ς. ταεριρανεῖ (εἰ ἔς ρῥίετγιπηαιε, 
αυοΐ (μβοῖαῖ [ἐπηεὶ ποιδῆπξ, ουη ρ υμ0) Χ, 44. 59, 120. Αἰεχ. 1 ρί, 
περιῤῥαντιεῖ Οὐοπιρί. εἰγεμπιαββείρεας Αὐρ, 

Οἴτορς. τὸν οἷκ.] τῶ νδωρ. (ἢς) 7ς. καὶ ἐπὶ τὰ σκ.} δὶς 
[οτιρίὰ Απῃ. Εὰ, τὰ σχευὴ) τᾶντα τὰ σχ. ς8. ἰάοπὶ ὯὩΡ Κα 

ργαπισπιης ΓΝ. Αταῦ. 1, 2. ἰάδπι τὰ κΚ ἴῃ οἰϊαγαξξ, τηϊπογε ρυφιη- 
τς ΑἸεχ. τὰς ψ. ὅσ. ἄν ὥσ. ἐκεῖ) ταῖς ψυχαῖς οσ. ἂν ὡσ. εκ. ιτ6. 
σπίτι πιπέρι ἐάσει (ορῖ. ἄν] ἐᾶν Π|ΝΙ], “8, 30, 59, 74) 8. 

τού, 110, 134. Αἴεχ, 1ἰρῖ. Οαῖ. Νῖς. ἐχεῦ }] α Οεογρ. τὸν 
ἡμμῖν.] τοὺς ἡμμένους Ι΄. του ἡμμενου 58. τον ἀπήομενον ΧΙ. 
τὸν ἁψαμενον (4, ᾽ς. ὀγέου] εχργίηγίε ὀγέου τῷ νεκροῦ Αταῦ. 3. 
τῷ ἀνθρωπινον) τὸν ἀγϑρωπου τό, 7ς, τοϑ, 118, (οπιρὶ. Απη. τ. 
δ'ιαυς. Απῃ. ἘΔ. ἧς εὔχῃ, (εὰ ἔπρες πὲ εξ ιν Τυρταίςηρι. Ι΄. 
ὝΨ Ργωπ τας ΙΝ. ΑΙεχ. σ΄ ριαιτυης Αγαῦ. 1. 2. τραυμα- 

τίου) τραύματος ΠῚ. τραυματίᾳ ἴῃ οἰαγδλᾶι. βηϊμοζο. Αἰοχ, ἢ τὰ 

τεϑν.} ἡ τον νεκρὸν 54) 75. λἢ 6. 

εἰγαυπαίρενγαί δίων. 

ΧΙΧ. τσεριβρανεῖ] Ὁ ἥδ, 

Ἀυρ. ἐπὶ] Α 84. 

Ἰιὶῖ5 ἰηϊεγασοης τ ογρ. 

περιῤῥαντ' [εἰ Οοπρὶ. 

, τῇ ἡμ. Ι “τ τῇ ἡμ. 2 5] α αἰϊεσυῖγὰ εἴ 4: 

᾿ καὶ ἐν τῇ ἡμ. τῇ ἐξ. Ἔ;:: 

αἰ ἢ ϑεῖ 

α ἐν τῇ 

ἡμ. 71. κα ἐν ρήίμηο, θά δάμβιάϊς ροίπεα ῥγίπια πιᾶηις, τ6. ἔπειτα 
« ηο5 ἱποίαῖ, ργαπητς ΑἸεχ. τῇ δ. τ΄-ττῇ ἐξδ. 25] α αἰτεγυῖγα 
εἰ 4112 115 Ἰητετ]ασεηῖ 59, 74. 76, 84, τού, 134. Αταῦ. τ᾿. 2. καὶ 

ἀφαγν.} α καὶ 1᾿ρ, τῇ ἡμ. τῇ ἐδδ. 25} ἐν τὴ ἡμ. τὴ εθδ. τα, 
ξ9, 73. Αἰεχ. δἷαν. Οἶτορ. ΑΥπγ. 1. δἰφιθ. Αγπν. ἕἘά. «Τρῦ 

ΑΙΆΡ. 3. καὶ πλυνεῖ} εἰ ἰαυνεί ϑῖαν. Οἶτοσ. κα καὶ Οδογρ, 
καὶ λ. ὕδ.} α Οδῖ. Νὶς. λύσετα!} - τὸ σωμα 44. 64. (εοτς. 
ἰ- τὸ σωμα αὐτου ι8, 19, ζ4,) ς8, 74. 75. γ6, 83, 84» Ιού, τοβ, 118, 

134. ΑἸά, δίαν. Αὐπι. 1. δ ΐφυς. Ασιη. Ἐά., ἠαυαόίιπν Αὺρ. ἄκα- 
ϑαρτ.] καϑαρος (ἢς) γ1-. ρηνορίεγ ἦος ἱρυπμμάμε ρὲ. ἔραι] ἐγὶρ 
ἐ|]ε Οεογρ. ἕως ἑσπ.}] ἥοπες δεν τεϑπὶαὶ ὕορι. Ἢ εἰ ἐπ νοβσε 

. σπρπάμς ἐγ (Π 6) δῖδν. Οἴτον. 

ΧΧ. ἄν] ἐαν 11, 44) 74» 73» 84) τού, 134. Ὑπεοάογεῖ. ;, 244. 
καὶ μὴ ἀφαγν.} καὶ μὴ ἀγν. 75. καὶ μὴ ἐφαγνισϑὴ ὙΠΜεοάοτεῖ. ἱπ 
(δῖ. Νῖς. 1294, 1ε φαγν. ἴῃ 1. δηῖε οϊαῖοευ:. α 130. ποὴ ρωγίβοα- 
σεν (εέρβεπι δῖαν. Μοίᾳ. ἡ ψυχὴ ἐκ.) δίς Αται. ε. μέσου) 
α 7ς- σεδούρ. Αγη. 1. αἰΐυς Ατμ. ἘΜ. τῆς συναγ.}] του λᾶον 

75. του λᾶου καὶ τῆς συναγ. ς3. τῆς συναγ. Ἰσραὴλ το, το, 118, 

τῆς συναγ. τῶν υἱῶν ἰσρ. 447) 74, 76, 84, τού, 134. τῆς συνχγ. νιὼν 
Ἰσρ. ΧΙ. -Ἑ αὐτῆς )ς. Ατπιεηὶ (οὐ ά. τλητυ πὶ ποπ οἴηπθ5. Ασιη. Εά. 
ἜΑ κε πὶ ταλίσυϊ πο Ασπη. σ. τὰ ἀγ.] α τὰ ρτΐπιο, (οὶ δὐά!αϊε 
Ροΐϊεα ρυγηα πηδηι5, τό. ὅτι 22] “Ὁ ργασηπυις ΓΝ. Αἰεχ. δ 
ὔεοῦρ. ῥάντισμ.} του ραντισμ. 84. 
9. τρι αὐτὸν 44, τού. ἄχκαϑ.] καὶ ακαϑ. τό, ς), 73) 77.- 
Οκλῖ. Νὶς. Ατγαρ. 1. 2. ἐξ] -Ἐ ες Οεογρ. 

ΧΧΊ. ἔςαι 1] -Ἐ τοῦτο 44), ζ4,) 745 76, 84, τού, 134. Οεογρ. 

ἐἴο ϑῖλν. ὑμῖν] α 44. Ἐ τοῦτο )ς. Απῃ. 1. δἰ Π4ιθ. Ασπι. ΕΔ. 
νόμιμ. αἰών.) εκ Ζίεγμα (ορῖ. ἐπ᾿ ργαηντας Οεογρ. ὁ περιῤῥ.} 
κὸ τού. φιὶ εἰνεμπιαεγρεί Αὐρ. φωὶ εἰγενσιαίρεγραί Ατγλειὶ (οὐά, 

ἐχοερίο ππὸο. Αττῃ. Ἐά. εἰ ἔς, {εὰ φιὶ {υρτγαίςαρτ, ῥυπηα τηδηυ, 

Απ. 1. ὕϑωρ]) ἀττσυϊαπη ργρεπυταπι Ατσηλ. 1. αἰϊαυθ. Αὐτη. Εα. 
ῥαντ. τ΄ πτῥαντ. 23} α αἰϊεγιῖγ. εἴ 485 ἢἰ5 ἰητοηαςεηϊ ς 2. 
μὲ 15} ἐπιραντισμου ᾽ς. δπῦλυν. τὰ ἱμ. αὐτῷ} α Ηἷὶς 2. λυ» 
νει} ἑαυεὶ δῖλν. Οἰΐξζοσ. καὶ ὁ αἀπ].} α ουπὶ [ᾳ4. 1ς. 
2} Αὐρ, εἰ φμὶ ἱασηραὶ Αττη. τ. αἰΐφυς. Αγῃ. Εά. βαντισμδ] 

292] -᾿ δίς σλυνεῖ τὰ ματιὰ αντον ς2. ἀκαϑ.}) καὶ ακαϑ. ς2. 

ἕως ἔσπ.-----ἴως ἔσπ. ἴῃ ςοπ|. 22} αὶ Αἰϊογιιῖγα εἴ 485 ᾿ἰβ ἰηϊοιδοδης 

75: 
ΧΧΙΙ. Καὶ τ᾿--ἔραι 15] αὶ ἴῃ ἴοχίῃ δος εἰ 4π ᾿ῖ5 Ἰηϊοταςσεηῖ, 

[οἀ μαῦεῖ τηᾶγρο ρυϊπιᾶ τῆλ, ΔΙτΏ. 1. παντὸς οὗ) τας ου (ς) 
129. ὥντων τηδλῖφο ὃς. ογιπία φμαεσμπφιε (ἴῃ. 8111.) ΟΥΡΓ. ονεμδ 
φμοράϊπηφμε ΑἸ. ἐαν] ἂν ς3. 129. Οομρὶ. 1 ρῖ, ἅψηται) 
αψητο (ἢς) 134. αὐτοῦ} ἀντων 8ςζ. καὶ 44, ξ45) 74. 76, 84, τού, 

134. Θεοῦ. ὁ ἀκαϑ.}] κόὸ 124. ἀκαϑαρτον)] ἀκαϑαρτος ([) 
ΝΙ1, τοό. -Ἐ ὡς ἐσπερας 44. ἔσαι 15], 44. -Ἐ εὡς ἐσπερας 
74,76, 84, τού, 124. πιᾶῦρο Αγηι. τ. Αἰπηθηὶ (ὑοαά. τεϊϊφυ!. Αὐπὶ. 

Ἑλ. ἐγαι τ᾿ ---ἴραν 25} κα αἰϊεγυῖσ. εἴ αι 15. ἰητεγίασεης ΓΟ οπιρὶ. 

ἐπ᾿ αὐτόν] ἐπ᾿ αυτων (6) 

ῥαντισ- 

δ φαΐ 761- 



ΑΡΙΙΘΜ Ο  ΐἵἹ: 
ΣΦ. ΧΧ. 

:. ΚΑῚ ἦλϑον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πᾶσα ἡ συναγωγὴ εἰς τὴν ἔρημον Σὶν, ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρῦτῳ, χαὶ 

2. 

3. 

4. 

δ. 

χατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν Κάδης" χαὶ ἐτελεύτησεν ἐχεῖ Μαριὰμ, χαὶ ἐτάφη ἐχεῖ. Καὶ οὐχ ἣν ὕδωρ 

τῇ συναγωγῆ" χαὶ ἡθροίσθησαν ἐπὶ Μωυσῆν χαὶ Ααρών. Καὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν, 

λέγοντες, ὄφελον ἀπεϑάνομεν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἔναντι Κυρίου. Καὶ ἱνατί ἀνη- 
γάγετε τὴν συναγωγὴν Κυρίου εἰς τὴν ἐρημόν ταύτην ἀποχτεῖγαι ἡμᾶς, χαὶ τὰ χτήνη ἡμῶν; Καὶ 

ἱνατί τῶτο; ἀνηγάγετε ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, ππαραγενέσϑαι εἰς τὸν τύπον τὸν “πονηρὸν τοῦτον" 
φΖ ἣ» 9 7 ΕΣ τῇ μ᾿ ΛΑ. Ψ »ν ΙΝ Ψ ., ὮΝ ““- .»φ 

τόπος οὗ οὐ σπείρεται, οὐδὲ συχαῖ, οὐδὲ ἄπμελοι, ὅτε ῥοαὶ, ὅτε ὕδωρ ἐςὶ ποιεῖν. Καὶ ἦλϑε 

Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν ἀπὸ προσώπου τῆς συναγωγῆς ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς τῷ μαρτυρίου, χαὶ 

ἔπεσον ἐπὶ πτρόσωπον" χαὶ ὥφϑη ἡ δόξα Κυρίου πρὸς αὐτός. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυ- 

σῆν, λέγων, Λᾶξε τὴν ῥάδδον σου, χαὶ ἐχχλησίασον τὴν συναγωγὴν σὺ χαὶ ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός 

σου, χαὶ λαλήσατε “πρὸς τὴν πσέτραν ἐγαγτίον αὐτῶν, χαὶ δώσει τὰ ὕδατα αὐτῆς, χαὶ ἐξοίσετε 

αὐτοῖς ὕδωρ ἐχ τῆς πέτρας, χαὶ ποτιεῖτε τὴν συγαγωγὴν, χαὶ τὰ χτήνη αὐτῶν. 

ψυχ») ᾿ ψυχη ἵΝ, τς, 16, 18, 28, ς3, 52. 57, 49. 64» 73ν 74, 76, 
82, 8:. 8ς, τού, τοϑ, 118, 11:9, 134. ΑΙεχ. 16. (αι, Νὶς. -Ἐ ἐκεινη 

(4. 74. γύό, τοό, 134. ἡ απὶ|.} φιφ ἵππραὶ Αττη. τ. αἰϊίᾳυδ. 

Απη. Ἐὰ. ἡ ἡϊΐμα Ἀταῦ. τ.2. ὁ νά ΑἸ. 3. ἵγαι 2] 

Α ο. 

Ι. σὰσὰ ἡ συναγ.} α ἰὼ ἰεχῖι, (κἃ βαθεῖ πιᾶγγο, Χ. , ἢ ςς. 

1μμῇ. καὶ π΄. καὶ συν. (γε. ΑἹ. 1, ραπῖε ἐςουπάδ, 3110. Ἀτγαῦ. 1. 8. 
φασιν {γπαγοῦ οὐπὶ ἰηίετροίτο ἀπτίουΐο (τ) Αἰτηεπὶ Οοάά. δἱϊηυ!. 

Ἀπ. Ἐά. εἰς τὴν ἴρ. Σ. ἐν τῷ μ. τῷ τ᾿ ρ.} εν τῶ μ. τῷ πῦρ. εἰς τὴν ἐρ. 
Σ. τού. τὺν (.] “πος στ ἀπὶςυΐο Ατῦ. .. Σιν] Σεν ἵν. 

Ευΐ. ἰπ ΡΙΊ 459. Σινα τς. 82, 83. Αππεηὶ (οὐ. δἰϊφυὶ, Αγηι. Ἐπ. 

Σιναὶ ζῳ, 7ζ. ἔς πιαγζοὸ Χ. [ρ΄ ἐν τα) ἐν ἵν. κατίμειν.) 
α Ἄτρ. ι. 2. ἐκεῖ 19] α τς. Ἀπ. 3. νοι. ἐχεΐῦ 2] 
α ἍἌἍχῃ. 1. 

Π1. 3») Ἔ ἕκεὶ 44, ς8, 84. Ατηι. τ. δἰ ἴφυς. Ασπι. Εά. ὕδωρ] 
Ἔ τῶ ς 74, 7ζ, 76, τοῦ, .34.- Ἔ δίῤεσε Αττν. τ. αἱΐφυς. Αστῃ. 

Σὰ. τὴ σνυναγΎ.} ἔν τὴ σιν. ς3. ς7, 73. τῆν 44. (4, 8, 70 
ς, γ6, 8ῳ, τού, 134. ἡϑοοίσϑησ.} συνηϑροισθησι ΙΝῸ ΚΠ Χ, 

ΧΙ, 1ζ. 18, 10. 28, 29, 30, 32, ς2, ς ζ» ςό, ς8, ς9. 64, 73. 77» 8:, 

ὃς, τοϑ, τι8, 128, 111. Αἰά. Αἰεχ. ρ΄. Ολι. Νὶς. γε, ΑἹ. ἢν 

με πε (εσυπάς, 110. σινηϑροισθὴ τό. ἐπὶ} προς 6. Μωυ- 

σ᾽ν)] Μίωυση 44. λίωση (γε. ΑΙ. 1. ς. 

1Π1. ἐλοιδορεῖτο) () οἰδορητο Χ. ρ΄, ἐλοιδορατο ΑἸά. ὁ λαὸς] 
“ν: πὶ! βορκ’ν; οὑπὶ ατιςυἷο μεγροῆϊο Ατπισπος (᾿σάεχ ὑυηυ8. τϑ.- 

λ4..σ.) τω λίωνση ς4. 7-- λίγοντ.) καὶ εἰπὰν ρα πιο ςΒ. 
«πἰετι (Ὁ ἡὶ ραςπυστ ΓΜ. Αὐτὰρ. τ. 2. εβδόςπι ἔα ᾿κ 'π ςμογδβές, 
ιυὐπογε Ὠγα πηι ΔΙςχ. δ οἰϊσέμαι Οτογς. Αππ. τ. αἰήφυς ςοπηρίυ- 
τε. κω Ασπκηὶ Οοὐΐ. μαυς!. πῃ. Ἐά, ὄφελ.)] εχρηπιυπι ὄφελος 
ἣν πη. τ. δἰίφυε. Ἀττι. Εἰ. απιϑανομ.) αποϑανωμὲν ([ς) 
Στ. ἀπολωλαμιν ςς- αἀπωλομιϑα ΔΙ, τς, τό, 18, 28, 29, 30, 
32, ξῶν τό, ς7, «8, το. ὅψ, 172, 77. 85. 128, 130, 131. ΑΜ. ΑἸεχ. 

(1-. Ν ς. (ὐντ. ΑἹ. 1, μαπῖς ἰςσυ πάλ, ἰϊοςῖ ἰδὲ υὲ δῖ. ἔς πιᾶγρο Χ, 

λιρῦ, Ἔν τὴ ἐρνάω 82. ἵναντι) ἐναντιὸν 12) 54) 75. 

ιν. Καὶ 15) ΧΙ. 5'δν. Οἰδος. ἐνατι) διατι τό, 28, 32, 
2, 5)», ὅ4, 121. (δι. Νίς. ὥς ἰδ τεχίυ, (οἀ πιᾶγρὸ ἐνατι, ὃς. δίιατι 
ατἰλσι ἴῃ ἴοχῖυ, ἔοι πιᾶγρο ρειπιδ πιᾶπι ινγατς 1150. ἄἀνηγάγ.] συν- 
.«γαγίτε οτὐπὶ ἰδσυῶλ υὑπὶὰς ἰἰεγα 134. ἀπηγάγέτι (3. ἤγχγετε 
ς4. 75. Φνηγαγις 74, γ)6, 84. 129. ΑΥΔΌ. 1. 2. ἥγαγις Ογτν Αἱ.:, 

ρᾶπε (εουπάλ, 310, (δὰ ΑἸ] υἱ δ΄οἷ. τὴν σινχγ Κυρ.) α Ογτ. 
ΑΙ. ἱν, ρατῖς ἐδσουπά, 311, ἐκ παῦεῖ Ὁ]. ( Κυρίν Ατπλςοὶ (οαά. 
τληῖαπὶ ποπ οπιηες. Απῃ. Εὰ, τὴν ἴρημ.} α τὴν Ατπι. 1. ταύ- 
τ») « Οεοῖξ. Ἀπηςεηὶ (σά. ρ]ετίαις. Αστιν, Εά. ἀποκτ.) 
Ἴ ἐκ ς8. -Ἔ ἰάσπι οὑπὶ »ς ρεχπῆῖο Δ΄. Ατῶθ. :. 8. -Ἐ ἰάεπὶ 
Ὁ αὶ ἰπ εδιαγαθ, πίποεε ΑἸσχ ἡμᾶς) " σδοῦζ. κτήνη] τεχνὰ 
18. ΑἸΔ, ὥς πιᾶγρο ὃς, εἰ μηπιὰ τῆᾶπ 130. ἔς Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραγῖς 
(εουπάδ, 311. 164 Διῦϊ υἱ Δ᾽ δῖ. ἡμῶν} νων πχεῃάοίε ς9. 

ν΄. Καὶ 1} , ϑ5ϊ[Ἂν. Οἴἶτοξ. ἐγατι) διατι 73, 77. 

κα ξῳ, 71. Ατῦ. τ. ἃ. 3. δῖαν. Οἷἶτοσ. Απῃ. 1. 

Ἢ ργαπυπυηο ΓΝ. ΑἸεχ. φγοβμεν ἰος (ορῖ. τοῦτο; ἀνηΎ} τατο 

ανγγ. 114. 1Δρῖ. ἀνηγαγετι) ἐξηγαγιτε ς:. Απη. 1. δἰ ἴφυς. 
πῃ. ΕΔ, ᾷἢς Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρματῖε σουπάδ, 311) (δὰ 410] υὐ νὰ πα- 

ρδγιενίσϑ.) - πμας ς8. Οεοῖξ. -ἔ ἰάεπι εὐπὶ Ἂς ργαῇο ἹΨ. 
«Ἐ Ἰάεπι Ὁ αὶ ἰδ εὐλταῶ, ποτε ΑἸοχ. -ἰ ἴώετ υποὶσ ἱηο υἵυπι, εἰ 

τατο] 
αἰ αυς. πη. Ἑα. 

Καὶ ἔλαξε 

νετῖς αυλῇ ὡςε ργαοςπῆει, ϑἰαν. Μοίᾳ. α Αἰ. 3. τὸν ον. 

τ18τ.} τουτ. τὸν τον. 18, «8, )ς. ἈγΔΌ. 3. α τὸν πονηρ. 9. κα τὸν 
τσονηρ. ἴῃ τοχῖὰ ἔοι! Πλδεῖ πιαγρο, 1]. α τῶτον Οδοῦζ. α τὸν δίαν. 
Οἴτοσ. Αττη. τ. αἰϊφυς. Ασιν. Ἑά. τόπος) , 9. ἐπ ἰοατσε 

Ατῖν. 1’. αἱΐφυε. Αττι. Ἑά. οὗ) ος ζ9. ἐπ φεο ϑἷαν. Μοίᾳ. 
σπείρεται) τ τν ἀνυτω 32. σπερεῖται ΑἸεχ. μεν ἔσίων Αττῃ. Ἱ. 
δ᾽ ἶ4ις. Ατηι. ΕΔ. συκαὶ}) εἰσι 44) 74, γ6, 84, τοῦ, 134. 
εἰσι σνχαὶ ςῷᾳ ς. συκοὶ Οντ. ΑἹ. ἱ, ραγῖε (δου πάλ, 311. ο λεὼ: 
Οεογν. δὲ 2] οὔτε τό, ς1, ςς, τό, 73. 77, 111. {ἰρῖ, ἧς ἴα 

ἰεχῖυ, (τἀ ουδὲ πιᾶγσο, ὃς. ἄμπελ.} ἐπ παπι. ηχυϊλεὶ ἐχρτίπντ 
Θεοῖς. οὔτε ῥοαὶ] α 10. οὔτε τ᾿, 2] οὐδὲ Π,, 44, ς6, 71, 74, 
"6, 82, 8, τοῦ, 129, 134. (πρὶ. ῥ9α}} ροιχι 18, 44. ς1, 74» 
τ. 76, 82. ἴῃ πυπι. Πηρυϊλτὶ Ἔχρεπιϊς Θεοῦ. ἅτε 29) Ἔχρτείπγε 

οὐδὲ Ατπιεπυς σοάοχ ὑπυ8. ἐς] γε ςἅ, 79 σιῶν] τόϑιεῖν 
πηεπάοίς 18. εἰς πιᾶγρο ἤυς τγοίςτι ρυπια τλῆ 130. δχρτγίπγαηϊ εἰς 
τσσιεῖν Ατπι. 1. αἰἴφις Ατπι. Ἐά. 

ΝΙ. ἦλθε) εἰσηλϑὲ ΧΙῪἔ τό, 32), 44, ζ4,) ζ7, 73, 74. 74, γδ, 
727, 84, τού, 131, 134. (χἕ, Νὶς. ὥς πιᾶγσο ὃς. συνηλϑὲε 30. νε- 
πέσμπὶ Αὐτλεπι5 (οάεχ. ὑπ. ἐκγαγμν Ἀτπηεπὶ Ο οὐά. τοϊϊφυ!. Ατπι. 
Εά. ἀπὸ] τρο 19, 108. τὴν ϑύρ.Ἶ , τὴν τοβ. ἔπεσον) 

“κτισαν ΤΙ, τό, 28, 30, ςς, ς7) 58, το, ὅφ, 7γ, ὃς, 130, 131. ΑἸρχ. 
γε. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ἐδουπάα, 311. ἐπὶ πρόσωπ. - αὐτὼν ς8. 

Οοπρὶ. Αγαῦ. :. 2. 3. σεοῦζ. Ἀτγπι. 1. δἰΐαυς. Ασγην. ΕἘὰ. -Ἐ ἰάθπι 
εὐνν Κα ργωιηο ΓΝ. - ἰάεπι {Ὁ ΝΕ ἴῃ οπαγαᾶ!. πιίπογς Αἰεχ. ἐχ- 
Ρεϊσιῖ κάτω δῖαν. Οἷἶτοζῦ. Κυρίχ] (υργαίοτίρε. ρείπιδ πιληυ Αὐτη. 1. 

πρὸς} ἐπ ΙΝ, ΧΙ, 44, ς4. ς8, ὁ4, 71. 74) 75, 76, 84, τού, 158, 134... 
δίδν. Μοίᾳ. Θεοῦ. Αττι. 1. αἰΐψυς. Ασαι. Ἑά. 

Υ1]. τῦρ. Μωυσ.) τς. Δέοβ᾽ εὐπὶ απὶουΐο Οεοῦσ. ἐν δῖε 

Αττη. 1. δδίφυς. Αὐτῃ. ΕἘὰ. -Ἐδρ “ανοπεσι ΑΓΑΡ. 1. λέγων] αἰ τς. 

χαὶ λιγὼν 18. .“| δϊεεόα! Οεοτρ. εἰ “ἤϊε Ατγτα. τ. αἰϊϊχψυς. Ἄτιη. 

Ἑά 

Ν1Π. Λαθδε----συναγωγ.} α ἕξο εἰ 48 ἰΐΞ ἰηϊεηδοθης τς 

λάβε) -Ἑ ἐκ εἰδὶ Ἀττλεηυε Οοάεχ υπυς, Ἐκ Αἰτησηὶ Οοάά, τεϊϊᾳυ!. 
Απῇ. Ἑά. σου 1] ΑἿΝ, ΝΠ], Χ, τό, 18, 19, 28, 32, 53» 54» 

ςό, ς7ν 59» 73» 74. 75» 77» 82) 84. ὃς, τοῦ, 128, 129, 130, 131, 1.34. 
(οπιρὶ. Αἰεχ. 110. δι, Νῖὶς. Ευΐ. ἰῃ ΡΗ͂, 469. γε. ΑΙ. ἱ, ρατῖς 
εουπάδ, 311) 112. Αγδῦ. 1. 2. 3. Οεοῦζ. Ατσπὶ. τ. αἰϊἴΐαυρ, πη. 

ἘΔ. εχρείπιϊ τὴν ἑαυτῷ δἷλν. Οἰἶτος. ἐκκλησίασον] ἐκκλησιᾶς 
(4ς) τοό. εξικλησιασον (ς) 82. τὴν συναγΎ.} τὴ συναγωγη 1]. 
Ἢ οπποε (ορι. ΑΠΌ. 3. Δαρ.] ὁ ̓ Αχρ. (ες. Νῖς. ὁ αδ. 
δου] α 44. καὶ λαλ.} κα καὶ τς. λαλήσατε] λαλησεται 82. 
λαλήσετε Ευΐ.]. ς. Ατ. 1. αἰΐᾳφυς. Αττι. Εά. λάλησον Ογτ. ΑἹ. ΐ, 
Ρεῖε ἐδουπάδ, 312, (οὐ 410] υἱ Νῖ. ὠνσκεγε Αταῦ. σ᾿ 2. πρὸς 
τὴν πίτρ.} εχρηπιυπε ἐπὶ τῆς πέτρας Απῃ. τ. αἰϊΐϊᾳυς, Απη. Ἐά, 
ἐναντίον) ἐναντὶ 11, Χ, 44. Γἰρί. αὐτῆς) α Οεοτν. ἐξοίσετε] 

ἐἰξαξετι 3ο. εξαξιται ΧΙ. ἰξοίσεται Ἐυΐ, 1. ς. εὔκεεε Αταῦ. 3. 
αὐτοῖς) αντους (ς) τό, 84, τοό, 12:. πέτρας} -᾿ ἐδέπε ΑἸτη. τ. 
αἰὐϊφυς. Αττῃ. Εα, ποτιῖτε) ποτ! ΧΙ, 44, τοό. σοτιειται τ, 
ς. ἐχρυίπηῖε ποτιεῖς Αγ. 3. 

ΙΧ. τὴν ἀπίν.) α τὴν 84. Οοπιρί. Ατῃ. 1. δἰϊφυςθ. Ατπι. Ἑά. 
Κυρίου] Κυριω ({ς) 44. καϑὼ) καϑὼως ς8. ρῥγαπιῖτες δήογ εἰ 
“Ἴ“τοπὶ (ας) Ατοῦ. 3. συνέταξε) -Ἐ αὐτω ΧΙ, 19, 32, 44. 4, 74, 
) 4. 76, 84, τοό, τοβ, 118, 134. (οπιρί. Ατη). 1. αἰῆᾳυε. Απη. Βα. 

(εὰ -“Ἔ ἰὼ Απρεηυς Οὐάεχ υηιι8. 

Ἀν 



ΑΡΙᾷϑ Θ Μ. Ο 1. 

ΚΕΦ, 
ὑπο Ν ΤΑ ΚΟῪ ᾿ )», “ ͵7΄ ϑὰ ͵ ξ Κύώ Κ Ν ξ λ ΄ Μω μ- Ἰὸ 

Μωυσῆς τὴν ῥαθόον τὴν ἀπέναντι Κυρίου, χαῦα συνετᾶξε Κυριος. αι ἐξεχχλησιᾶσε Μωυσῆς το. 
ἴω » Ν 9 ΗΝ, 2 ΄ φ΄ 9 

χαὶ ᾿Ααρὼν τὴν συγαγωγὴν ἀπέναντι τῆς πέτρας, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτῆς, ἀκούσατέ μου οἱ ἄπει- 
ἴω 3 ρ᾿ ΄ 9 ΄ ξ .Ὁ “», ΝἙῸΣἉ 7 ρ Ν ρὰ Σ “ 

ϑεῖς, μὴ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἐξάξομεν ὑμῖν ὕδωρ, Καὶ ἐπάρας Μαυσὴς τὴν χεῖρα αὐτξ, 
“ 7 9’: ἰχ 4 Ν » ς Ν ς . 

ἐπάταξε τὴν “πέτραν τῇ ῥάξδῳ δίς" χαὶ ἐξηλϑεν ὕδωρ “πολὺ, χαὶ ἔπιεν ἡ" συναγωγὴ, χαὶ τὰ 
’ 9. »᾿"" “ς δ᾽ ᾿ ͵ »Υ̓ φρο κ29 Ν ὩΩ 9 9 7 ες ᾽’ 3 

Χτηνὴ ἀυτων. Και εἰπε Κυριος προς Μωυσὴν χαὶ Ααρων, ὃτι οὐχ ἐπίςεῦσατε αἀγιᾶσα! με εν- 
βῳ ρ»ῚἹ ἴω 3 9 7 ς ρ Ν Ἁ ᾽’ὔ 9 Ν Ὁ" [ἂν 

αγτίον τῶν υἱων Ἰσραὴλ, διὰ τᾶτο οὐχ εἰσάξετε ὑμεῖς τὴν συναγωγὴν ταύτην εἰς τὴν γῆν ἣν δέ- 

δωχα αὐτοῖς. Τοῦτο τὸ ὕδωρ ̓Αντιλογίας, ὅτι ἐλοιδορήϑησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἔγαγτι Κυρίδ, χαὶ 

ἡγιάσθη ἐν αὐτοῖς. Καὶ ἀπέςειλε Μωυσῆς ἀγγέλους ἐκ Κάδης Ὁ βασιλέα Ἔδωμ, λέγων, 

τἄδε λέγε! ὃ ἀδελφός σου Ἰσραήλ" σὺ ἐπίςη πάντα τὸν μόχϑον τὸν εὔροντα ἡμᾶς. Καὶ χατέ- 15. 

ξησαν οἱ «πατέρες ἡμῶν εἰς Αἴγυπῆον, καὶ πταρῳχήσαμεν ἐν Αἰγύσίῳ ἡμέρας: πλείες, χαὶ ἐχάχω- 

11. 

12. 

σᾶν ἡμᾶς, οἱ Αἰγύπ]ιοι χαὶ τς πατέρας ἡμῶν. 
Κύριος τῆς φωνῆς ἡμῶν, χαὶ ἀποςείλας ᾿Αγίελον ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπ]ου, χαὶ γῦν ἐσμὲν ἐν 

Παρελευσόμενα διὰ τῆς γῆς σε" οὐ διελευσόμεθα δι᾽ Κάδης σπόλει, ἐχ μέρους τῶν ὁρίων σου. 

ΗΝ, 3 ᾽’ὔ Ν ’ Ν 39. {Ζ 

Καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς Κύριον, χαὶ εἰσήχουσε 

ἀγρῶν, οὐδὲ δ’ ἀμπελώνων, οὐδὲ ππιόμεϑα ὕδωρ ἐκ λάχχου σα" ὁδῷ βασιλικὴ “πορευσόμεϑα" ἐχ 

΄ 

ἐζξεκκλησ.} ἐκκλησιασε τό, 19, ζ3. εοπρτερασενππί (ἴῃ ὨΜΠ, 

ἀυ41}) ΑΥΔΡ. 3. ἷπ πυπῃ. ΡΙυγαὶὶ οχρηπῆς Απηέηι5 Οὐάσχ. τη. 
λίωυσ. καὶ ᾽Α“ρ.}1 α ΔΙᾺ 3. τὴν συναγ.} -Ἐ ἔναντι Κυριου Χ, τό, 
80, 329 ζ29 ς79 739 77. ὸὶρί. Οἵ. Νῖο. θεῖ ἐδλάεπιὶ τηαῦρο ὃς, εἴ 

ΡῬιϊπηᾶ τηᾶπι 130. ογιμέηι Ῥγατηϊτιης Ασα. 3. κα ἴῃ ἴδχίυ, 164 Βαθεῖ 

ΤΉΔΓΡΟ ὈΓΙπηα ΤΏΔΠ11,) ΑΓ. 1. ἀπέν. τῆς πὦ,} ,. Αταῦ. 1. 2. 
εἶπε] εἶπαν 5ζ4. πρ. αὖτ.) ἐϊ Οεοτρ. Ατπι. 1. δἰΐυς, Ασπγ. Εά. 

οἱ ἀπειϑ.} α οἱ 44. οἱ φιλονεικοι ΤῊΔΓΡΟ 128. τῆς ποίτρ. ταῦτ. 
α ταύτης τιοϑ. ταύτ. τῆς τ΄. Βαΐ. ἰἰ, 218. ἐξαξομ.] εζαξομαι 

ἐξάξω Ὑπεοάοτεῖ. ἴῃ Οδῖ. ΝΊς. 1301. εξαξωμεν ςο, 7)ς. Οὐπ,μ!. 
ΑΙεχ. εργοάϊοιιγ ΑΥτδδ. 3. ὑμῖν ὑδ.1 ὑδ. ὑμ. ΟἸγγῖ, νἱ, 334. 
Ατγηηεηι5 Οοήεχ υν8. ὑμῖν} κα 52, 44, ι28. Αγπιεηΐ Ὁοάά. τ2π- 
ἴυ πὶ ποη οἵηηθ5. Αττῃ. ἘΔ, αὶ ἰὼ τόχῖι, 1.6 Πα θεῖ τηᾶῦρο ρπιδ τηδηῦ;» 
ξο. Αἴη]. 1. 

ΧΙ. τὴν χεῖρα] τὴν ραδδου χειρα (βς) 29. τὰς χεῖρας, [εὰ 

οὐπὶ τὴν χειρὼ Τυργαίςυρῖο Ῥεῖ πρϑπιπὶ ΡΠπΠΊάτη, 130. ἡμᾶπμς Οὐτη 
ἁύτίουΐο Ἀπ. :. αὐτῷ} α Αγπιθῆυς (οάθχ ὑπ. τὴν πέτρ. 

τῇ ῥ.} τῇ ῥ. τὴν τ. Ογγ. ΑἹ. ἵν, “8ο. ἐκ ργφτοϊτας 51αν. Οἴτορ. 

τῇ ῥαξδ] α 74. Απη. 1. αἰϊϊαυε. Αττη. Ἐά, -Ἑ αυτον ΧΙ, ς8. 
-Γ Ἰάεπι ουπὶ δὰ ρύθηλῆο ΓΝ. -Ἐ ἰάδαχ τ ΧΚ ἴῃ οἰαγαέϊ. στηϊηοσα 

ΑΙοχ. Ἐ Ὧο:: (ἢς) Αταϑ. ς. 2. δι. ἅπαξ καὶ δίς Ογτ. ΑΙ. 
ι.ς. αΔι. 1. 2. ἐζηλϑ.} -Ἐ δὰ ἐα Ατδρ. 1. 2. ὕδωρ] 

α (Πε) ς3. χαὶ ἔπιεν εἰπὶ 144ᾳ.1 α Ογτ. ΑἹ. 1. ς. συναγ.] 
" οππὶς δἷαν. Οὗτος. -ἘΞ ονηηῖν, 1εἀ πης]5 που ίατη, δίαν. Μοίᾳ. 

ΧΙἧῚ. Καὶ εἶπε] εἰπε δὲ ςϑ. τρος Μωνσ.) Μουῖ Οεοτρ. 
Αἴ. 1. αἰϊΐΐφις Απῃ. Εα, καὶ ᾿Α4ρ.] α Ῥαπιαΐς. 1, “Ὡς. 
δτι---αὐτοῖς] οἰδυ 145, φυα ἴῃ ἢ͵ϊ5 νοοΐδυ5 Παρεηΐ ἱηρτεῖϊιτη οἰ ἤπθη),. 

ἵηνοτς Ογτγ. Α]. 1, Ρατίε δου πάα, 312. 16 1 ἢϊ5 οἱ εἴ πῃ {44. ροίϊιςβ 
δοςοπηπιοάαδϊς ἐχοογρὶϊ, 4080 εχ σοπτἰπιιαῖο οἰϊαῖ. ἐπιςευσ.} -Ἐ ἐν 
ἐμοι ςζ8. -ἔ εδάδξπ) οὐ κΚ ΡΥ ΠῸ ΓΝ, 

ταξϊ. τηϊηοσε Αἰἷεχ. - μοι Χ, ΧΙ, 1, 44) 7γ4,) 75, 76. 82ς τοῦ, τοϑ, 

118, 134. Οοπιρὶ. 1[ἐρί. Ογγῖ. ἰὼ (δι. Νις, δὰ 1. Τἰιεοάογεϊ. [πὰ 

σι. Νὶς. 1301. νος Οεαγς. Αππεηυβ Οοάεχ υμυ5. - τος κεὶῤὲ 

Αττη. 1. αἰίψυς. Αστῃ. Ἐά. ἁγιάσαι) αγιασεται (ἢ) το. τὰ 
ἀγιάσ. Ογτε. ΑΙ. 1. ς. 16 ἀΠΠἱ υὐ να. [ἰιαδεῖ ἴῃ δἰ υιοπε οὐκ ἐδόξα- 
σας ϑενετίλη. ἰπ (αῖ. Νίο. δὰ 1. μαθεῖ εἴδη ἐπ 8] υἹ, δοζάσας Οτς. 
1014. ὧγ. με] φιϊήέφιαι (απέιίβοατε ταϊδὶ Αχθλθηυβ Οσάεχ. υπι8. 

ἐναντ. τῶν νἱῶν Ισρ.] κα τῶν ΝΙ], 18,28, ςς, 575 9, 77» 128, 120,131- 
(ὐοτηρὶ. κα τῶν ρείαιο, {τὶ δάϊοτ ρῆς πιᾶπιβ τεσεηβ, τ6. α τῶν υἱὼν 
130. κλογηηΐδ Πλαπηαίσ. 1ϊ,),42ς. διὰ τῶτο] α Ογγ. ΑἹ].]. ο.. (84 μὰ- 
Ὀεῖ αὶ γαρ ἱ, ρατῖς ἐξουπάα, 31 ς. ὑμεῖς] α ς8. ΟἸεγῖ. 1. ς. Οεοις. 
“Ὁ ργαειϊτυης ΓΝ, ΑΙοχ. αὑτοὶ Ονγτ. ΑΙ. , Ῥαιῖα Τδουηίδ, 3129 

[εὰ ὑμεῖς ᾿, Ῥᾶτῖς Τεουπάα, 3:1 ς. τὴν συναγ. ταύτ.} ἔς, (εἰ ταυτὴν 
[ρτὰ ᾿ϊλεάτι, 9. τὰς υἱοὺς Ισραὴλ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε “δου, 31 ξ, 
1εἀ 1, Ῥατῖο ἐεου πάλ, 312, υἱ ΝΑ. 

ἐδωχὲν 19, 1ο8, 118. ἐδωκα τό, 18, 28, ς3, ς4,) ς7, 64, 735) 739 779 
8ς. Οοταρὶ. ΑἸεκ. Εἰρί, γί, 1. ο. Ογν, ΑΙ. τὰ 11, ος, εἰ Αἰ], 
ΤΙιεοάοτεῖ. 1]. ς. ᾿ασγηδίς. ]. ς. 

ΧΠΙ. Ὑ8τὸ] καὶ τουτὸ 44, γ4, 76, ὟΝ τού, 124. Αταθ. τ. 2. 

τὸ ὕδ.} ατὸ ΠΝ, 18, 44) ςς, ςό, 64. 24, 76, 128, 134. ΑἸ4, ΑἸεχ. 

Αστῃ. 1. αίφυς, Αση. ΒΔ. ᾿Αντιλογ.) λοιδοριῶς ζ4γ 73) 82. Οδοιζ. 

-«Ἔ ολάοπι πιὸ ΧΚ ἴῃ οἢλ- 

δίϑωκα ] ἐξεδωκα 32. (δι. Νίς., 

Ατπι. τ. αἰΐᾳυε. Αγπι. Ἑ4. λοιδορειας πιᾶγρο Χ, εἴ ργπηὰ πγᾶηιὶ 110. 
λοιδωρίας ππᾶτρο 11. ὅτι} οτε 110. ἐλοίδορη9.1 ἐλοιδοοησον 
72. »ιαϊεάιχογισι Δυρ. οἱ νἱο:} κα οἱ Ὁῖ. Νὶς, ἔναντι) εγαν- 

τιον 18, »)ς, 128. καὶ ἡγ. οὐπὶ [44.}] α 29. ἡγιάσθη} οὐκ 
ἡγιασϑη (ἢς) ς3, 821. ἀγιάσϑη ΤΑρί, αὖτ.) -Ἐ Κύριος 8:. 

ΧΙΝ. Μωνσ.) ὁ Μωσῆς Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραῖε ῥυπια, 273. 1], 10, 
{εὰ ἰδὲ υἱ Ψαῖ. ἀγγέλ.} αὶ 54, 75. μηνυτὰς Τηᾶῖρο ςϑ8. ἐκ 
Καϑ. σρ. βασ. Ἐδ.] τρ. βασ. Ἐδ. εκ Καδ. ςς. ἐκ Καϑ.}] ἐν Κα. 

ζῆ: βασιλ.] τὸν βασ. Ογε. ΑΙ. δὶ, 2Ζ6ο, 1φά «1101 υἱ να. λέ: 
γῶν} εἰ ἠϊε! Οεοτρ. Αππη. 1. αἴ φυαε πῃ. Εα. ταῦϑὲ] ἑια δῖαν. 

Οεοῦρ. Ασηι, 1. αἰϊΐχιε. Ατπλ. Ἑώ. σου) νον Αταῦ. 1. 5. 
Ἰσρ.} α 28. σὺ] εὖ (Πς) 44, γ6, 8... τού, 134. ἐπ ἐρίε Ατῃλ, τ. 

Αἰ4ας. Απῇ. Γ4. ἐπίςη] ἐπίςατε (ἢ) 7ς. επιστασαι το, 84, 
1οϑ, 118. π. τὸν μόχϑ. τὸν εὑρ.} 'π ππην. ρίαγα! ἐχρηϊηιιης 
Οεοῦρ. Αππῃ. 1. αἰϊΐφις Ασπ). Εά. πάντα] κα τς, 44, 64. ἐπὶ 

τ. (Ες) γε. ΑἹ. 1, 26ο, {πὰ 4181 υἱ Ψαῖ. 
ΟΧΝ, Καὶ 1] «ῪἪ,, «4, 75, 82. κατέθ.} ὡς κατε. 44) ς4, 

ς8, 745) 75. γό, 84, τοό, 134. (ορῖ. Απη. 1. αἰ]. Απῃ. Εά, 

ταρυκήσαμ.} ποαρωχηκαμὲν ΝἼΙ, ς8, το. ΄ παρωκησαν ΙΝ, 7ς. 
ΑγαΡ. 3. -Ἐ ἔχεὶ 32, ζ2,) 74, 7) γ6, 84, τοῦ, 1234. Ο:. Νὶς. ἐν 
Αἰγ.} α 44, 64. εἰς ΔιγυπΊον τς, ςς.- Αἰοχ. ΓΠἰρῦς ἐκ ίονγα “ΖΕ ξνριὶ 

ΔΡ. 3. ἡμ. τσλείους] 4, δὶς ΑἸεχ. ἡμᾶς) α Αιοῦ. :.- 2. 3. 

Αἰγύτῇ!οι] τἜπμεέρας “λείους (Ωρ ξζζ. τ οδάειη ἢϊς Αἴδξχ. χαὶ 

τοὺς π. ἡμῶν} , 1ς, 44, 64. ἢ καὶ τοὺς το. ἡμ. 131. κα καὶ Αταῦ. 
1. 2. 3. 

ΧΝῚΙ. ρος οοππλᾶ εἴ (44. οἰΐδηδ5, ργὸ Ἰυ τι τραϊΐα ἢϊς ΠΠ|ς οὐ - 
ἂς ὥγςσ. ΑἹ. 1], 2όο, {εἀ ηια ἢϊς οἰπιττῖς μαθεῖ Δ] 10]. ἀνεξοήσαμ..} 

ανεξοησαν ξ2. Κύριος] α 43.» 53» 58, το6. ο Ἰύς, [τἀ ρομῖξ πιοχ 
ροῖ ἡ ἡμῶν οὑπὶ Μ ΡγΒΕμα ΠΟ Ιν. “Ὁ ρῥγριηῦς ΑΙεχ. σῷ ρύσηγῖ- 

τὰηῖ Αγαῦ. 1. 2. τῆς φωνῆς} -Ἐ τῆς δεησεως 72. ἄποςειλ.] 
απεςειλεν ΧΙ, 82. ἼΛγίελ. αγίελους ΧΙ. ἢς Οντγ, ΑἹ. 1, ρατῖς 

Ρεπια, 48ς, {εὰ ἄγίελον 4110]. τὸν αγίελ. αὐτου 82. Αγδῦ. 3. 
ἐξηγ.1 ἀνηγαγεν ς3. καὶ εζηγαγ. ΧΙ, 82. Οεοτρ. ἐσμὲν] 
Ἔ ποὶ Οθοῦρ. Ασπὶ. τ. αἰφιε. Ατιη. Εά, ἐν Καδης τόλ.] εν 

ὧολ. Καδ. γι. εκ Καδης πολ. (Πς)} ΓΝ. ἐν Καδὴ π. 3. ἐκ 
μέρ.--- γῆς σον ἰιλ ἙοΠ1. 171 ἐγαη μος ἐπὶ ἐεγγα ἱμα, αὐ βαϊόμς ἐαδηεπα 
μον ΑΥΔῸ. 3. ἐκ μέρους] ἐχ μέσου 71. 

ἐχ πη ρανίς (ἑεοῖρ. Αὐτὴ. τ. αἰἴφυς. Ατπὶ. Ἐά. 

ΧΝΊΙ. ΙΙαρελευσόμ.} τοαρελευσωμ. 7 ς. δῖαν, Οἴἶορ. 
οδιλγαές. πηίποτε Αἰεχ. καὶ νὺν παρελ. Ογτ. ΑἹ. μἱ, 26ο, [εἀ 41δὲ υἱ 

Ψαΐῖ. εἰ πρης ργωυταης Ασγεηὶ (οά, σοιηρ]υτόβ. Απὴ. Εά. δ 

Ργϑεπαϊτας Ατπ). 1. τύαρελ. διὰ τῆς γ. σου} δὺς Δἰ]υάεη5 ταρὼ τὰ 
ὅρια σου διελεύσομαι μαρεὶ ἘρΙΡῆ. ἱ, ς03. διὰ τῆς γ.] δια των 
οριων τῆς 7. 72. οὐ διελευσόμ..1 ου διελευσωμ,. ξ9, 7ς. δἰ μτ- 
ταϊταης Αὐτὴ. 1. δἰλϊαιιθ. πη. Εά. δι ὧγρ.] δι᾿ ἀγραὰν (ἢ) 44. 
Ἢ σου ς3,) 74) 76, τού, 129, 134. σεοῦρ. οὐδὲ δι᾽] οὐ δι’ ῬὨΪο Ὶ, 
294. εἰ ρέγ Οεοζρ. ἀμπελὼν. ἀμπέλων ς. πος μα Οεοτῖρ. 

σπιόμιϑα} τπιωμεδα 9, τιού6. τιομὲν 129. ΟΟπηρί. τιμαὶ 82. 
ἐκ λάκκου) ἐκ των λαχχὼν 82. δῶν. Μοίᾳ. Απτη. :. αἰδίαις. Αγην. 

ἙἘά. ἐκ λάκχων Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ῥυϊπια, 48 ς, 164 4181] υὐ Ἅὰ: κα ἐχ 
Ῥ οἰ. ς. ἐπ ῥυίείς σατὶ αείοιο 8ιλν. Οὐἶγορ. σου 29] καὶ ρείπιο, 

σά Τεγππμ δἷαν. 

Ἕ δὴ ἴῃ 
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ΑΡΙΘΜ Ο 
ΚΕΦ. ΧΧ. 

18. ἐχχλινθμεν δεξιὰ ἐδὲ εὐώνυμα, ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ δριά σου. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν δῶμ, 

19. οὐ διελεύση δι᾿ ἐμοῦ" εἰ δὲ μὴ, ἐν πολέμῳ ἐξελεύσομαι εἰς συνάντησίν σοι. Καὶ λέγουσιν αὐτῷ 

οἱ υἱοὶ ᾿Ἰσραὴλ, ππαρὰ τὸ ὅρος ππαρελευσόμεϑα" ἐὰν δὲ τῇ ὕδατός σον πίωμεν ἐγώ τε χὰὶ τὰ 
χτήνη μου, δώσω τιμήν σοι" ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα δὲν ἐς!" ππαρὰ τὸ ὅρος πταρελεσόμεθα. Ὁ δὲ 
εἶπεν, οὐ διελεύση δὲ ἐμᾶ" χαὶ ἐξῆλθεν ᾿Εδὼμ εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ, χαὶ ἐν χειρὶ 
ἰσχυρᾷ. Καὶ οὐχ ἠθέλησεν ᾿Εδὼμ δᾶναι τῷ Ἰσραὴλ πραρελϑεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτϑ' χαὶ ἐξέ-- 

χλιγεν Ἰσραὴλ ἀπ᾿ αὐτῶ, Καὶ ἀπῆραν ἐκ Κάϑης" χαὶ “παρεγένοντο οἱ υἱοὶ Ισραὴλ “πάσα ἡ 

συναγωγὴ εἰς Ὧρ τὸ ὅρος, Καὶ εἶχε Κύριος πρρὸς Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν ἐν Ὧρ τῷ ὄρει ἐξὶ τῶν 

ὁρίων γῆς Εδωμ, λέγων, Προστεϑήτω ᾿Ααρὼν «πρὸς τὸν λαὸν αὖτϑ, ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν 
“γῆν ἣν δέδωχα τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, διότι παρωξύνατέ με ἐπὶ τὸ ὕδατος τῆς λοιδορίας. Λάξε τὸν 

᾿Ααρῶν, καὶ ᾿Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν αὐτϑ, χαὶ ἀναδίδασον αὐτοὺς εἰς Ὧρ τὸ ὅρος, ἔγαντι πάσης τῆς 
συναγωγῆς. Καὶ ἔχδυσον ᾿Ααρὼν τὴν ςολὴν αὐτῶ, χαὶ ἔνδυσον ᾿Ελεάξαρ τὸν υἱὸν αὐτδ" χαὶ 

0. 

. ἄν κ. ἐξιλυισεμιδα ΙΝ, τ20. 

ἔξα λάΐι τῖρτ τοςεῖς τπβηυς, τό. ,. Οοτηρ!. δι) μα «ἱα Ῥαυϊη. 
Αγαὺ. 1. Λω ἐπ οἱα δἰαν. Οἴγογ. ἡ υἱὰ ἌγΆΡ, 1. 2. βαφιλ.) 

το βασιλ. ΧΙ, 4. τ 74) )ς, 8) τού, 114. πορευσόμ.} πορευ- 
σι. 44.7ς. βαδιέμιν πλὺςϊ αἰ]υδεπ5 ΕτΊρΡΒ. 1. ς. οὐκ] καὶ ἀκ 
Ρηπιο, ἴοι καὶ ροῆκει ἀεῖςτ. 1}. δ8ιξι.} εἰς διξ. 48, 10, 32, ς 7, 
27ν ὃς. 130, 131. (κῖ, Νὶ)ς, Ηἰετ. δίδλν. Αττο. 1. αἱϊΐΐφυς. Αγηιν. 

ΕΜ. εἰς τὰ διξ. 73. μύτε ἀριγερῷᾷ Παρεῖ αἰϊυάςῃς Ογγ. ΗΙετοῦ, (α- 
ἴσο, αἱ, 12.3.. ἐπ μγῷπλιτς ἴὰ ὑπὸ 1. (κς σοι ἰπ ἅΠο, Αὐζ. ἐδὶ 
εἰν.) «δὲ εἰς ἐνων. τό, 32,.1.31. Ηΐετ. δίαν. ἡ ἔων. 64. «δὲ ἀριγιρα 
82. ἣἥ ἀριπρᾷ Ἐρίρᾷ.]. ς. ἅτε ενών. Οντ. ΑἹ. ἰΐ, 510, (δά 410] υἱ 
γαϊ. μύτε δίξιᾷ Ογτ. Ηἰεγού. 1. ς. εχρηιηῖς ᾽ εἰς εὐων. ΑτΥπι. 1. 
ἐχργίσιυωι εἰς εὐών. ἰληῖυπι Ασπισηὶ (δά. αἰΐχυ!, Απη. Εά, ἃν] 
σὺ ς,. α ΧΙ. παριλϑωμ.) παριλϑομὶν τό, 111. φορενϑω- 
με ((ς) ΧΙ. σακίαν, Απιῦὺτ. τὰ δρ. σου} σον τὰ ὃρ. ῬΗΪο 
Ι. ς. 

ΧΥΠΠ. τρρ. αὖτ.) αὐτῷ Ογτ. ΑἹ. 1, 260, (ρὰ αἰϊδὲ οὐ νι. ἐπὶ 

Ὅν. Απη. τ. αἴϊᾳυς. Απη. Ἑά. σὺ διελ. δι᾿ ἐμ} «δὲ διελ. δι᾽ 
ἔδλονυ 41. τΆΔΓΣΟ, ἀντι τοῦ αὶ διιλινδσὴ ἐν τοῖς οριοις μου ς8. οὐ πἀαρί- 

λιίση δι᾽ ἐμὰ ΡΊυϊο ἱ, 294, (πὰ ΑΠΌὶ αὐ ναι, οὐ διοδεύση δι᾽ ἐμὰ Ογτ. 
ΑΙ. 1, ζ.10. {πὶ δδὲ υὐ Ν.ῖ. ἐν πολ. ἰξιλινσ.} ἐξελ. ἐν πολ. 7:. 

ἐν π. διξιλιύσομαι ΡΗΪο 1. τς. ὼ ἐν 
δν. Οἴτοχς. πῃ. 1. αἱιίφιις. πῃ. Ἐλ. εἷς συνᾶντ. σοιἿ σοι 
΄ς σιναγτ. τοβ. ΡῬΊΪΟ ἱἴ. ς. εχρεϊπιυπὶ ἐναντίον σ. δ8.ιδν. Οἴἶζος. 
Ἀπ). τι. αἰῆφυς. Απη. Εά. σοι} α΄. σου ΧΙ), τό, 28, 30, 44» 
41, .4,) 64,71, 732,8. 8ς, 110,.131. (δῖ. ΝΊς. δίαν. Οἴἶγοζ. Απῃ :, 

αἰΐφυς. Απτ. Βα. ἄς (γε. ΑἹ, ιν, 310. ἱ, 26ο. (δ αἰοὶ υἱ Καῖ. 
Φφαν ἐπ Οεογζ. 

ΧΙΧ. Καὶ λίγ.) “' σἔχενναι ϑἷλν. ἈΊοίη. αἰεεόαπι ακίεπι δἷδν. 

Οὔἴτος. πρ. αὐτ.} ΜΙ ᾿ὰ ἀπῶνο ἤἥης. δἷαν. Οὗἶγοσ.υ παρᾶ τὸ 
δ. 1) Ἐ σα 8... α 110. φαυνπίσια ρεστπτυης Αταῦ. 1. 2. κα- 

φιλιυσέμ.) παριλευσωμ. ς9ςφ. πορευσομιϑαὰ 44. τοό. πορευσωμεϑα 

32. ἐὰν δι} , δὲ Οεοῖχζ. «“ Α δῖαν. Οἴτος. Αττη. 1. δ ϊἴᾳφις. 
Ἄται. Εὰ. τὰ ὑδ.} “εσφια Αὐς. δἷιν. Μοίᾳ. Απτ. 1. αἴήηυς. 
Ατιη. Εά. σου] α ρμείπιο, (εὰ δάξοτιρῦι γεσεπϑ πληυ8, 6. σίω- 

μιν] πιομὲν 4. πίω ΡΟ ἱ, 294) 29). ὀίδεπικ ἰῷ πο 1. (δ ῥίδε- 
σίπε ἴῃ ἃϊο, Αὐν. ἐγω] νοι δίαν. Οἰἶγος. τι) δὲ 1Π|, ςς. 
τι ἴῃ οἰαγαέϊ. πύποτε Αἰεχ. α Οὔδοῖγ. Αγπὶ. ᾿. δὔίψυς. πη. Εά. 
τὰ κτηνη] στε; ἤης ἀπίςυϊο Ατσπι. 1. αἰϊφυς. Αττι. Ἐ4. μὰ] 44, 
54. 73. 84) τού, 134. α ΡΠ ο ̓ν, 29 {εἀ πλθεῖ Δ} 0]. ποβγάπι ϑῖλν. 

Οἴιον. δώσω) δωσομὶν 74) γ6, 84, 134. δῖλν. Οἴἶτοζ. Αγπι. 1. 
δίίαυς. Απῃ. ΕἘά. ϑωσωμεν τοῦ. τιμὴν σοι} σοι τιμ. ζ4) 7ζ» 
108. ἧς ἈΠΟ ἱ, 29... (οὐ 01 υἱὐ αι. οἰόὲ ργείία Ασὰν. τ. αἰ φυς. 
Ἀτπι. ἙἘὰά. ἀλλὰ] , εὐπὶ ἴᾳ4. 71. ππας Αγπν. 1. δφυς. Απτὶ. 
Ἑα. τὸ πρᾶγμα) γεν ἀες δῖαν. Μοίᾳ. Θεοῖς. εχρεϊπιυμι ἴῃ 
παπ|. ρίυγαῖ Αππη. 1. δίύφυς. Ατππτι. ἘΔ. θέν] οὐϑὲν 129. «πεπ 
(ας) Αταρ. 23. σχαρελευσόμ.} παριλευσωμ. το. δῖλν. Οἴἶτοξ. πο- 
φιυόμεϑα (6ς) Αἰεχ. διελευσόμεϑα Ῥμὶὶο ἱ, 294, ἱεὰ ποορευσώμεϑα ἱ, 
297. 

ΧΧ. δι' ἰμΣ)} ον δι᾽ τμον (ἃς) το6ό. “» ρεασπυκωμι ΓΝ. ΑἸεχ. 
“- ρισπιϊκιης Αγαδ. 1. 2. ἘΦ. εἰς συν. αὐτ.Ἶ αὐτῷ εἰς συνάντ. 
ἘΦ. ΑΙ4. ἐκ εοπρνεζκπε ἡ] Ἑάοπι ϑίαν. Μοίᾳ. εχρεπηῖς Ἐδ. ἐναντίον 
αὖτ. δίαν. Οἷἶτοςσ.υ αὐτῷ] αὐτῶν 18, ς2, ς4,) ς7, 74» 77ν 84) 8 ζ, 
130, 131, (οιπρὶ. δἰδν. Οἴτοζ. σθοῦζ. Αππῃ. 1. δΐφυς. Απῃ. Ἐώ. 
αὐτα τό, 32. Αἰεχ. ἐν ὄχλω βαο.} ἐκπε ροραίο ζτανὶ δῖαν. Οἴττοξ. 
ἐχπὶ ἱπνδα γτωανὶ δἷλν. Δίοίᾳ. ρορκΐίο νιαρηο Οδοῖζ. κα ἐν Απῃ. . 

Ι, 

αἰϊΐφυς. Απτο. ἘΔ. ἐν χειρὶ ἰισχ.} εν ισχ. χειρι ςς. κα ἦν Ἄτιη. 10 
αἰίᾳυς. Αται. Ἐα. 

ΧΧΙ. Καὶ 15], Θεοῦ. ἠϑίλησ.) ἐδουληϑὴ ΧΙ. ὥς Πηλγρὸ 

8:, εἴ ρείπι πιῶπὰ 110. παρελϑ.] διελϑειν 12, (3, 129. (ΟΠΡΡΙ. 
παρελϑηναι ((ς) ς7, 131. διὰ τῶν] α (ἢς) «9. αὐτῷ κ)} 
ἤς ρτίπιο, (δὰ αὐτῶν εχ ςοστ. 16. καὶ ἐξίχλ. Ἰσρ.] καὶ ἐξίκλειν. 
Ἴσρ. Ἰιρί. ὁ δι Ἴσρ. ἐξίκλιν. Ογε. ΔΙ. αἰ, 2όο, (64 4110] υὧὐ Μξ, 
εἴ «ἰεεϊ παν αὐϊι 1 «εἰ (Βς} (ορι. 

ἴσρ. τό, Ισρ. παρ αντ. ΧΙ. Ἰσρ. ἐπ᾿ αὐτ᾿ Οὐ. ΑἸ, ἱ, ρατῖς μείιηα, 
47, (εὰ 410] υἱὐ Ν δῖ. 

ΧΧΙ!. ἀπηραν) ατορῖν 44.) 54, 73. 73, 8}..0 τού, 134. απολλϑθὲν 

).. ἐκ Καθη.) ἐκ Καόδδος ς1. α Ἀτθ. 3. παριγ. οἱ} ρετῖο- 
τυπῖ ἴᾳ4ᾳ. υἱχυε 4 ςὯρ. χχίχ, 34. ΠΥ, οἱ υἱοὶ Ἰσρ. πᾶσα ἡ 

συναγΎ.}) τ΄. ἡ συν. τῶν νιων ἴσρ. τ6. Ὁ. ἡ συν.) απασα ἡ συνχγ- 
ξό. και σψασὰ ἡ συναγ. 18. οχρήπγιης ἴῃ ἀαίνο Πησυϊλγὶ (ἢ) 

Αππη. 1. δἰΐᾳφις. Ἄττῃ. ΕἘὰἀ. φνναξ' ἴαηζυπὶ Αταΐ. σ. 2. 

ΧΧΠΙ͂. τρ. Μωυσ.) ΔΙν Οεοῦξ. ἐμπιὶ ΜΌΣ Λιμ. τ. αἰϊᾳυς. 
Ἀπη. Ἑά. ᾿Ααρ.} ἔσπε “Δαγονς Αττη. τ. 41}1αυς. Αγ. ΕΔ, Ἂ,] 

τω Ὧρ ὟΙΙ!, τό, 73ν 77» 131. ΟΑτ, Νίς. ω 71, 8.. τῷ ὅρε!} τὸ 
φρος (ς) 73. το ορει (Ης) ς9. γ.] α 56. στοῦ. της γης τό, 

ξῳ,. 57. 48, 73ν 74. 77» 131. (οηιρὶ. (αι. Νῖς. Ατπι. τ. αἰΐαυς. 
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ἴσο. κπ'ὶ αὖτ.) ἀπ᾿ αντ. 

Απῃ. Ἑὰ. Ἐδὼμ) Ἐϑὼν ᾿ς ποὺ ἰδ Οοπιρί. Ε δομείματ εν 
Ατγπι. 1. δϊᾳφυς. Ατπι. ἙἘά. λέγων] εἰ «ἰϊεὶ! Οεογς. Ατπι. «. 4111- 
406. πη. Ἑὰ. 

ΧΧΙΝ. εἰσέλθητε) εἰσελϑὴ το, 44.0. 54. 74) 73» τοῦ, τοϑ, 120. 
Οοπιρὶ. ἱἐπιναδμῖς Αυξ. τὴν γὴν] α τὴν τό, ς7, 7). ϑδίδωκα]) 
ἐδωκα ΧΙ, ς2, ς1, (4, 45. 48, 09, 64. 74) 75. 108, 129. Οοπρρί. 
Αἰεχ. Ολι. Νὶς. ἐγὼ ρὑγαπιυηῖ ι8, )ς. αἰαόο Αταθ. 3. Ἰσρ.] 
Ἔ 'νκατασχισι ΝΠ], Χ, ΧΙῚ τς, τό, 18, 28, 32, ςς, ς7,) 59, ὁ, 73» 

57, 83, ὃς, 130, 111. ΑἸά, 1 ρ΄. δῖ. Νῖς. -Ἐ εἰάςπ), μηςὶς ἱποϊυ, 
ΑἸεχ. εἰς κατασχίσιν 1ο. Αυς. δ'λν. Οεοῖζ. παρωξ.] ἐπα- 
ρωξ. 11. μι} α 75», 128. ἐπὶ τῷ ὅδ.) ἐπὶ τὼ υδατι 20. εν 

τω υδατι το, τοϑ, 118. ἧς πιῆγσο 8ς, εἴ ΡΠπΠιΔ πηλπὰ 120. τῆς 

λοιδ.} εχρείπιιης ἴῃ ρίαγα!! ἡιπι. Ατπ. τ. οἴ Αἰπιεπὺς Οοάεχ υηὰ5 
8115. λοιδορίας] λοιδϑωριας, (τἀ ἔπρετ ὦ εἰξ ο {υργαίοτγιρι. ῥγῖπιδ 

πᾶῶῦὰ 130. ἀντιλογιᾶς τ9, 32, ξζν ὅῳ 72, 74. 83, τοϑ, «18. Ο(οπιρὶ. 

ΑἸά. ιν. Μοίᾳ. “ἊΝου εηΐωι αἱ ἀντιλογίας, ἴεά λοιϑορίας," τεἴλ- 
ἴυς Αὐυς. 

ΧΧΝ. Λαξὶ) { δὲ :8. “Ἔ οὖν ζῳ, )ς. Αταῦ. 1. 2.3. Ἔκ 
Απι. τ. αὔϊαυε. Αττι. ἙἘ4ά. τὸν ᾿Α“ρ.] τὸν αδελφον σε «8. Ααο. 
τὸν αδελφον σον 18, ςς, 1:18. “ τὸν αδελφον σου Χ, ΧΙ, τς, τό, ,8, 
30, ς7. ὅᾳ, 73» 77ν 82, 83, 85, 130, 111. ΑἸά. Αἰεχ. Τρ, Ογρτ. 

Οεοιγ. δ(δν. Οἷἶσχοξ. “Ὁ ελάσπι, ἰοά υποὶς ἰμοϊυία, δίαν. Μοί. 
Ἐλιαζαρ) Εἰίαπατ, εἰ ἃς υδίᾳυς, δῖαν. Οἴἶγος. Οεογρ. Αππη. 1. αἰϊί- 
4υς. Απη. Εα. τὸν υἱὸν] α τὸν Ατηεηιϊς Οοιἶεχ ὕπυ8. καὶ 

ἀναξι8.}) εἰ ἱπροπει Ογρε. κα καὶ ΟΘεογς. αὐτὰς} αντον τό, ς7, 
73.) 77. Ὧμρ.] α 71. ὔγρτ. ἕν. σάσ. τῆς συναγΎ.} “- ὑτα- 

τοϊτυηις ἢἰΣ ΑἸοχ. Αγαῦ. :. 2. α οπγηΐὰ ( οπιρί. ἔναντι} ἐναντιον 

ΝΙΙ, Χ, ας τό, 18, 19, 28, 30, 32, (4) ς8, (9, 64) 73, 75, ὃς, 1τοϑ, 
τι, 128, 130, 111. ΑΙά, ΑΙοεχ. 1Ἰρύ. Ολι. Νς. πάσης] α 10, ς3» 
ξξς») 1οϑ, 118. Αττησους Οοάοχ ὑπ05. καἕὄἰη ἴεχῖυ, 1εὰ βαθεῖ πιᾶγρο 
Ῥεΐπιδ πιλπυ, Αττα. :. τῆς συναγ.] α τῆς 74, 84. “Ἐ' υἱων Ισραηλ 
44. 44. 74. 82, 84, τού, 134. -Ὦ τῶν υἱων ἴσρ. 10. 

ΧΧΥῚ. ἕνδυσον) -ἰ- αὐτὴν ς8. Αταῦ. 3. “ Ααρων τὴν φολὴν 
γζ. ἱἑπώκε; Αττῃ. 1. δὔϊαυς. Αται. ἙΕά. τὸν υἱὸν αὐτὰ---τὸν νἱὸν 
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ΔΑΡΙΙ ΘΜ Ο Γ΄. 

ΚΕΦ. ΧΧ. 
ν᾿ : : : Ν ϑ 39. ,0 φῶ Ζ ᾿.' 

᾿Αἀρὼν προστεϑεὶς ἀποϑανέτω ἐχεῖ, Καὶ ἐποίησε Μωυσῆς χαϑὰ συνέταξε Κύριος αὐτῷ, 27. 
ς ϑ ’ 93. ἃ » ν ΔῊ .» 3 ξζ΄ ΄ ἰϑω ρ 5 »φ Ν ᾽ 

χαὶ ἀνεξίδασεν αὐτὸν εἰς Ὧρ τὸ ὁρος, ἐναντίον “σΖασης τῆς συγαγωώγης. Καὶ ἐξέδυσε τὸν ᾽Αα- 428. 

ρὼν τὰ ματιὰ αὖτ, ταὶ ἐγέδυσεν αὐτὰ Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν αὐτϑ' χαὶ ἀπέθανεν ᾿Ααρὼν ἐπὶ τῆς 
χορυφῆς τϑ ὄῤουρ' χαὶ χατέξη Μωυσῆς χαὶ Ἐλεάζαρ ἐ ἐκ τὸ ὅρους. Καὶ εἶδε πτᾶσα ἡ συναγωγὴ 20. 

ὅτι ἀπελύϑη Ααρών' χαὶ ἔχλαυσαν τὸν ᾿Ααρὼν τριάχοντα ἡμέρας “πᾶς οἶχος ᾿Ισραὴλ. 

ΚΑῚ ἤχεσεν ὃ Χανανεὶς βασιλεὺς Αραδ ὁ χατοιχὼν χατὰ τὴν ἔρημον, ὅτι ἦλϑεν Ἰσραὴλ ὁδὸν τ. 

᾿Αϑαρεὶν, χαὶ ἐπολέμησε πρὸς Ἰσραὴλ, χαὶ ΧΑΤΕπ δεν μευ σεν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν. Καὶ 2. 
ηὔξατο. Ἰσραὴλ εὐχὴν Κυρίῳ, χαὶ εἶπεν, ἐάν μοι παραδῷς τὸν λαὸν τϑτον ὑποχείριον, ἀναϑεμα- 
τιῶ αὑτὸν, χαὶ τὰς πσόλεις αὐτᾶ. Καὶ εἰσήχεσε Κύριος τῆς φωνῆς Ἰσραὴλ, χαὶ παρέδωκε τὸν 3. 
Χαγαγεὶν ὑποχείριον αὐτϑ" χαὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὸν, χαὶ τὰς πόλεις αὐτϑ' χαὶ ἐπεχάλεσαν τὸ 
ὄνομα τοῦ τόπου ἐχείνου, ᾿Ανάϑεμα. Καὶ ἀπάραντες εξ" ῺὩΡ τϑ ὅρες ὁδὸν ἐπὶ ϑάλασσαν εὐῦν Ξᾶ! 
βᾶν, περιεχύχλωσαν γῆν ̓δώμ" χαὶ ὠλιγοψύχησεν ὁ ὃ λαὸς ἐν τῇ ὁδῷ, Καὶ χατελάλει ὁ λαὸς 5. 

“πρὸς τὸν Θεὸν καὶ χατὰ Μωυσῆ, λέγοντες, ἱνατί τῦτο; ἐξήγαγες ἡ ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπ]ε ἀποχτεῖναι 

αὐτὸ} λ 8Πξεγυῖγα εἴ 418 ἢὶς ἱπίεσδοεπὶ Αὐτηόπυς Οούθχ ὑρυ98 7ζς» 76, 77, 829 84, ὃς, τοῦ, 1οϑ, 118, 128, 129, 134. ΟΟμρί. ΑἸεχ, 

καὶ ᾽Ααρ.} “ανοι φαίεπι 51αν. Οἴἶτορ. προστεϑεὶς] α Αγδῦ. 3. 1,0. (αῖ. Νὶς. καταπροενομευσαν 110, 111. ϑίαν. Οἴἶτγορ. εορὶξ 
ΧΧΝ]]. Κύρ. αὐτῷ] αὐτω ο Κυρ. ης. αὐτὼ Κυρ. 11, Χ, ς4, ϑἴαν. Μοίᾳ. αἰχμαλ.} εαρεῖοος δῖαν. Οἴἶτγος. Ἔχρίτηϊε προνόμην 

ξό, 84, τού, τοβ, 118. 129, 134. Οοιηρὶ. Γλρί. 51αν. Μοίᾳ. ἐπὲ[[' δίαν. Μοίᾳ. 
δοονείπι, Ἰφὰ ἐΠΠὲ ἴαρτα ᾿ἰπθᾶπη ἃ ρεΐηγα πιᾶπυ, Ασπι. τ. αὐτὸν] αυ- 11. ηὔξατο] εὐξαντο ᾽ς. Κυρίῳ] τω Κυρ. τό, 28, 44. ς4, ς7, 

τους ΙΙ, Χ, τς, τό, 18, 19, 28, ς2) ς7ν 58, 9, 64, 73, 82, 8. 85ς, 73ν74.» 75. 84. ὃς, τού, 130, 131) 134. (δῖ. ΝΊς. καὶ εἶπ.} και 
τού, Ἰοϑ, 118, 128, 130, 131) 134. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ρ΄. (δι. εἰπὸν 32. καὶ εἶπαν ς. λεγὼν 199 108. μ9:) λα 58, ἢς. ἔν 

Νιῖς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε μήπηα, 478. 51Αν. Οἴτος. Οεοῦρ. αὐτῷ (Π) ΑἌτηι. 1. δἰίΐψυε. Ασπὶ. Ἑά. παραδῷς] παραδιδους παραδὼω; ςβ, 
ξςς. ἐναντίον] ἔναντι ς3,) 149. ΟΟΠΙΡΙ. ἀπεναντι 74) γό, 84) τού, τὸν Δ. τ8τ.} τὸν Δ. αὐτοῦ τὸν (ἢς) 29. σέπμες ἦος οὰπὶ αἰτίουΐο 
114. πάσης) αὶ ς1. τῆς συναγ.] α τῆς ςζ) ἐν Ὑ 86: Ατπη). 1. ΑἸ 11 406. Ατπ). Εα., ὑποχεῖρ.} ὑπὸ χειρα μοι (Πε) ς8. 

ΧΧΥΝΠΙῚ. Καὶ 15] {ιρταίςρι. ρεϊπια πιᾶπὰ Απτη. τ. ἐξέδυσε] ὁ πιακπίδε; πιεὶρ Αττλ. 1. μι πιαπὰ πιεα Αττηεηὶ Οοάά, γεϊϊυὶ. 
ἐξεδυσαν 129. - Μωυσης ΧΙ, 82. Οοπιρὶ. -- Μωσης ς8. -Ἐ ἰάεη, Δτπι. ΕἘά. - αὐτὸν] ἐδίωπι εἰδὲ Αταθ. 3. 'καὶ τὰς π. αὐτοῦ] 
(0 ᾿ὠ ἴῃ οσμγδέϊ. πλίποσε Δίεχ - ἰάθῃ ἃ Χχὰ ΔΙΌ. 1. 2. τὸν καὶ τ. τ. αὐτῶν τό, 30, 599 77. λ ΟΠΊηΪΔ 53. α καὶ (ἢς) Οέεογρ. 

᾽Ααρ.} κα τὸν 11, 16, 8.4. τοϑ, 129. αὐτὸν τὸν Ααρ. (Ὀἷηδ ἰεξεϊοπς5) 111. εἰσήκ.} ἐπήκουσε 32. ἤχουσε 1ς, 18, 128. Αἰά, παρίδ. 1 

18. τὰ ἱμάτ.} τὴν ςσολὴν ξ0. αὐτὰ τ᾿ --αὐτὰ 29] καὶ αἰϊοπιιῖτσ. Ἔ Κύριος ΝΠ. Χανανεὶν] Χανανιν ΝἾἼΙ, Χ, τό, ςς, τό, ςβ8, 82, 

εἴ 418: 115 ἰπϊετ)ασδηϊ ς7. αὐτὰ} ,, 71. Οεοτγρ. ᾿Ααρὼν 21 8, τ18, 130, 121. Οδῖ. Νίς. Χανανὴν 29, .9. Χανααν, 18, 71, 
εχει Ααρ. τοϑ, 118. -Ἐ χει Χ, ΧΙ, τς, τό, 19, 28, 30, 44, ζ4) 57, 7476, 84, 128, 134. Αἰεχ. 1ἰρί. Χαναναῖον 1ξ, 32, ς1,) ζ49 604, 

58, 64, 73» 75. 76. 83, 845 ὃς, τού, 134. Αἰά, Πρ -Ἐ ἰάεη ΡΒ. 7.) 129. Οουρί. ΑἸά, Οορὶ. Χανααν τοῦ. ϑ8ἷαν. Οὗτορ. Οεογς. 
ὃ. ΑἸεχ. Ασαῦ. 1. 2. “ ἰάδηχ υπςοὶς ἱποίυῦ, δῖαν. Μοίῃ. τῆς ΑἈἈπηεηὶ Οοἀά, λ[1φυἱ. Ατη. ἘΔ. ρορκίκπι Οἰαπααπιεονμπι σα πὶ αττὶ- 
κορυφῆς} τὴν Χχορυφὴν 71) 73. τοῦ ὄρους 19---τῷ ὅρους 2] κα Αἰτεῖ- Ευϊς Αγαρ. 3. ὑποχ. αὐτῷ] υποχ. ἀντω ΧΙ, τό, 18, 32, ς45 τς» 
εἴτα εἴ 4085 ἢΪ5 ἱπιει)αοεηΐ ς2. τῷ ὄρους 9] τῆς κορυφῆς τῇ οροὺΣς τό, ς7,) ς89 64, 75) 76, 77, 84, 8ς, τού, τοϑ, 128, 130, 131 134. 
42. (δῖ. Νὶο. -Ἡ μας Αὐτη. :. αἰϊΐψυς. Απῃ. Εά, ΑΙά. ΑἸεχ. δῖ. Νὶςσ. υποχ. ἀντῶων ξ2, ζον 118. “ ργφπητίιηῖ 

ΧΧΊΧ. εἶδε) ιδὲν )ς. Οοιηρὶ. ΑΙ4, ΑἸεχ. 1Δρή. ιδασα 19, το8, ΑΙεχ. ΑΥΔΡ. 1.2. λα ὑποχείρ. {εὰ ἐπ μαρεῖ, Αταρ. 3. κα οπιπία ἴῃ 
Σι8. ἀπελύϑη)] απιδυϑὴ τό. απεϑανεν ΧΙ. 8ϊλν. Απῇ. 1. αἱϊϊ-ὀ  [δχῖι, (δὰ ἐπ σίαπμε εἶας μδθοῖ τηλγρὸ ἃ ριϊπιὰ πηᾶπι, Αττῃ. 1. ἐπ 
4ις. ἈΑπῃ. Ἑαὰ. καὶ 29] αὶ 19, 1οβ, 118. ἔχλαυσ.} δ βορκῖμε νιάπς εἶς Αὐταεηὶ Οοαά. τεϊφυϊ, Απη. ἘΔ, μι πιαπῶς εκ (Ως) 

δῖαν. Οἶτος. -Ἐ ομιπὶς ρορείμε Ατγλσηυς Οοάσχ ὑπ. τὸν ᾿Α΄αρ.} Οεογξ. ἀνεϑεμάτ.] ἀνεϑεματησαν 20. τὰς τόλ.] εἰυλαίεσε 
αυτον )ς. Ἀπτηεηις Οοάσχ υηιι. Τριακ. ἡμέρ.] ἡμερ. τριακ. 4... Αὐξ. καὶ ἐπεκ.)] α καὶ (πο) 130. ἐπεκάλεσαν) ἐπεχκαλεσε 

φιασγαρίπία ἀϊεε Αταῦὺ. 3. πῶς οἷκ. Ἰσρ.] πᾶς ὁ οἱκ. Ισρ. ξ3,Θ 6. Αἴεχ. ἤς πιᾶγρὸ ὃς. ἐπεκαλέσαντο 18, ς3, ς8, ζ9. 64, 128, 

ξ4,γ73ζ. κα 30. αἷμ ἴεχίυ, 64 μαθεῖ πιᾶγρο, Ν]1. δὲ ργϑιηϊτας δ᾽ϊλν. 129. (οπΡ]. ἔς ἴῃ ἴεχῖι, (οἀ ἐπεχάλεσαν γλᾶῦμο ργὶιμᾶ ᾿πδη1], 130. 

Οἴτος. ἑκαλισαν ΧΙ 4, ς7, 73» 745. 75. 70, 779,0 84. τού, 1211. εχαλεσᾷ 

44. (τ. Νὶς. Αγπιεπὶ (οάα. δἷϊχψυ!. Αγηλ. ἘΔ. νοεαίμι οἱ Αὐρ. 

1. Καὶ ἤκουσ. εὐσι αμάιυ ει σκμίεσι δῖαν. Οἴἶτοσ. ὁ Χαν.) τὸ ὄνομα) ΧΙ. ατὸ9. ᾿Ανάϑεμα]) ἑοσωρι πιαϊραϊ δ] ἱοκὶς ΑτδΌ. 3. 
αὖ τού. Οοπριὶ. Χανανεὶς} Χανανις ΝΠ], Χ, τό, το, 29,9, 57, 4νπιαλ, ἦος οἱ “παιλενια, Αττηςπλ Οοαά. αἰΐᾳφυ!. Ατην. Ἐά, 
ς8, 64, 77» ὃς.) τοϑ, 118, 131. ΑΙὰ, (αι. ΝΊς. Οεοῦρ. Ααπῃ. 1. δἱ}}- ΙΝ. ἀπαάραντ. ἐξαραντ. τι8. ἧς ντγ. ΑἹ. ἱ, ραιτε ριΐτηα, τς. 

4υε. Ατηϊ. ἙἘά. Χανᾶνι 18, γ4, γ6, 845) 128, 124. Χανᾶνης ςς,. 9, {164 Δ10] υἱ Ναῖ. επαραντ. 82. ΑἸά. (αἴ. Νίο. φρνωδ μμμεὲ Ἡ]οτ. 

γ3. 1Δρῦ, Χανις 120ο. Χαν (ἢς) ς6. Χαναναῖ (πο) ς4. Χανα- ϑίαν. Οἴἶτορ. Οεοζς. τὰ ὅρους] τὸ ὅρος (ῇς) Τἱρῦ ὁδὸν] οδ᾿ 
γαιος 32) 7ς», 129. Οοιηρὶ. Αἷεχ. Ργοόςορ. ἱπ δι. Νὶς. δά 1. Χα-ὀ επορευϑῆσαν ς4, 7ζ. 0. ἐξὶν ς3. έν υἱανι Ηϊετ. . περιεκύχλ.} 

ναιος (ἢς) ς3. Χανααν 44, τοῦ. ϑ8λν. Οἷτοςρ. βασιλ.) οβασιλ. και περιεχυκλ. 18, ς4,) 7ς- Ηἰἴετ. δίλν. Οἶτορ. Θεοῖς. γὴν Ἐδ.} 
54, τό, "ς. ΟΘεογν. ᾿Αρὰδὴ Αρατ 74, γ6, 84) τού, 134.- Σαρα την Εδ. 44, 74) 76, 84, τού, 134. ΑἸ4. τὴν γὴν Ἐδ. ΝἼ, Χ, ΧΙ, 

τό. Ῥαδ τό, ς7, 73», 77» 131- τῶν Αραδ Ὁ 75. εχρήπηϊς ὁ τοῦ τό, 18,28, 30, 32, 53) 55) 57) 58, 71, 73) 77) 895 108, 118, 130, ᾿Αραδ 5ϊδν. Οἴἶτος. κατὰ] καὶ 30. ὅτι ἦλ9.} ηλϑὲ γαρ 1, 131. Οοπιρὶ. 1ἱρῇ. (Αι. Νῖς. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ραγῖες ρυίπηα, 1 ςό. ἱ, ραιῖς ἡ Ζ:». 
10) 44) 71) 74, γ6, 82, 84, τοό, τοϑ, 118, 1,2. ᾿Αϑαρεὶν)} Αϑα. {εσυηάλ, 407. κα γῆν Ατπι. 1. αἰ ϊΐᾳφυε. Ατπι. Ἑὰ. Ἐδὼμ] ᾿Εδὼν 

ον θάμ 1ζ,) τό, 30, 32) 435) τό, ς7, .8, 59, 64, 73, 77, 8ς) 118, 129), (Βιὶς, ποῃ 41101) (ὐοπηρὶ. ὠλιγ. ὁ Δ. ἐν τῇ ὁδ. καὶ κατελ. ὃ λ. τωρ. 

130, 131. Οοπιρί. Αἰά, ΑΙεχ. 1ἱρῦ, Οαῖ. Νίς. δῖαν. Οἶτορ. Αϑα-ὀ ἀτ. Θεὸν] κατελ. ο Δ. τῦρ. τ. Θ. οτι ὠλιγ. ἐν τὴ οὗ. 75. ὠλιγοῷ.} 
ριβ ΧΙ, ςξ, 128. δῖδν. Μοίᾳᾳυ. Αϑαριν 71, 82. Θεοῦ. Ασπιεπὶ ολιγοψ. τού, 130, 131., ὠλιγοψυχησαν 7ς. Ατπι. ΄. αἰ ϊἴφυε. Αὐπι. - σω «τ 
Οοὐά. τἀπΐυπιὶ πο οπῖηςβ. Αττη. ἘΦ. Αϑαρσιμ εχ Ἄσοττ. (ἐὰ Αϑάρεν Εα. ἐν τῇ] ἐπι τὴ 29. ΑἸά. πὸ 
Ρυΐπιο, ΝῚ. Αϑαρη τοό. Αϑαριϑ' 18. Αξαριν 4474» »6, 84,134. ΨΝ. καὶ κατὰ ΜωνσΉ] καὶ πρὸς Μωυσὴν 18. κα ογχηΐα 7 ς. α χαὶ 
Οορί. Βαρειμ 54) 75. «4:]απεὶν Αττη. τ. καὶ ἐπολ.] καὶ ἔπο- ιοβ, 120. Αἴδῦ. 1. 2. Ογγ. Αἱ. 1, ραγῖς Τξουηάδ, 407, (54 μαθεῖ 8110]. 
λεμυσαν τό, 28, 332) 77» 855) 131. (αἵ, Νίς. κα καὶ Ατπγεηὶ Οοὐά. μκκατὰ ορι. λέγοντ.) -Ἐ προς Μωσὴν καὶ τὸν Θεὸν 7ς. ““ ΡΓὩ- 

4] 1ηυϊ. Απῃ. Ἑά. ᾿Ισραὴλ 23] ἧς ρήπιο, τὰ Εδωμ εχ ςοττ. τς. πηπυπὶ ΑΙεχ, Αταῦ. 1. 2. εἰ ἀϊκεαπ! Οεοῦρ. Ατιπ. 1. δἰηαιςε. 
χκατεπροιν.) κατεπρονομευσεν 18, 29, 30, 44) 55. κατεπρονομευσαν Ατπι.. Ἐά. ᾿ ἱνατί] - ο΄ Οεουρ. τῆτο;]  ΡΝἼ, Χ, ΧΙ, τον ΄-. 

ὮΝῚ], Χ, τς) τό, 19) 28, 32) 927) 54) εὖ, ς7) 58, 59) 64) 71774γ) 16, 18) 19, 28, 44) 53» 54. 55) 50) 58; 49, 64, 73» 75) 70) 77» 82» 



ΑΡΙ 
ΚΕΦ. ΧΣΙ. 

Φ φ ΄ φ, ι ἂν νἦ . ΒΝ ὦ ε Ν  ςε δ ΄ 9 “’΄»ἍΨν δῷ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ ; ὅτι οὐχ ἔςιν ἄρτος, δδὲ ὕδωρ' ἡ δὲ ψυχὴ ἡμῶν πηροσώχϑισεν ἐν τῷ ἄρτῳ τῷ δια- 
χέγῳ τότῳ. Καὶ ἀπέςειλε ἸΚύριος εἰς τὸν λαὸν τοὺς ὄφεις τὸς ϑανατδνϊας, χαὶ ἔδαχνον τὸν λαὸν, 

0- 

10.1]1. 

1.2.1: 

χαὶ ἀπέθανε λαὸς ππολὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 

ΘΜ Ο 1. 

Καὶ παραγενόμενος ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν, ἔλε- 
Φ ε ζάή φ᾽ ΄ ἃ Ὁ ’΄ Ν Ν ΄ » Ν ΄ 

γον, ὅτι ἡμάρτομεν, ὁτι χατελαλήσαμεν χατὰ τὰ Κυρίου, χαὶ χατὰ σα' εὑξαι ὃν πρὸς Κύριον, 
ς Σ ΄ 9 9 ε φρο Ν Ἃ, 

χαι ἀφελετὼ ἀῷ ἡμὼν τὸν οφΦι.. Καὶ ηὔξατο Μωυσῆς Ὡρὸς Κύριον περὶ τ λαδ' χαὶ εἶπε Κύ- 
ΑΝ ρ᾿ 7’ “Ψ ᾿. δ ΓΝ .Ν ͵7 οο»Ἅ» κι ΄ »"» 

ριος σρὸς Μωυσῆν, «οίησον σεαυτῷ οφιν, χα! υὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου, χαὶ ἔςα!ι ἐᾶν δάχη ὄφις 

ἄνθρωπον, σᾶς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται. Καὶ ἐποίησε Μωυσῆς ὄφιν χαλχϑν, χαὶ ἔςη- 
8 ϑι -Ἀ ’ Ἕ » 7 Φ » » »ν ς » ϑπςπ- .,.χΔῖι͵ἱὴι» " 

σεν αὐτὸν ἐπὶ σημείε' καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον, χαὶ ἐπέδλεψεν ἐπὶ τὸν ὕφιν τὸν 

χαλχᾶν, χαὶ ἔζη. Καὶ ἀπῆραν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ ππαρενέξαλον ἐν ᾿Ωδώϑ, Καὶ ἐξάραντες ἐξ 

Ὠξωϑ, χαὶ ππαρενέξαλον ἐν ᾿Αχαλγαὶ ἐχ τῷ πέραν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἥ ἐςι χατὰ τορό Μωὰδ. ; “ ΧΑΛΥ 8 Φερ ἢ δρήμῳ, ἢ ες’ χατὰ προσωσον Μωαῦ, 

χατ᾽ ἀγατολᾶς ἡλίου. Καὶ ἐχεῖσεν ἀπῇραν, καὶ “παρενέδαλον εἰς φάραγία Ζαρέδ, Καὶ ἐχεῖ- ας 

8. ὃς, Ἰούν τοϑ, τ18, 128, 120, 130, 131.) 134. (οηνρῖ. ΑἸ, ΑἸεχ. 

[ρ΄ ὅς. Νὶς. Ογγ. ΑΙ, ρασῖε ῥγπια, τ ς6. ἷ, ρματῖς εσυηάα, 407, 
420. (ομι. Αγϑῦ. τ. 2. δίαν. Οἴτοχ. νοῦ. Αππῃ. τ. αἰϊΐΐαυς. Ασηι. 

ἘΔ. ἐξηγαγις] ἐξηγαγιτι Χ, ΧῚ, 44, ς 5, 50, 74» 78» 76, 85, 84. 
1209.) 114. ΑΙεχ. Τἰρί, ἐξ Αἰγ.}) ἐκ γῆς Αιγ. ς4,) )ς. Ογτ. ΑἹ. 
11. ες. Οορ. ὄἀποκτ.] ϑανατωσαι 7). “μας ἍἿἼ], Χ, τό, 18, 

10, 38, 32, 44) 533» 16) 47» 48, ζ0, ὅν» 73» 78ν 82) 84. ὃς, οὔ, τοϑ, 
120.) 130, 131) 112. (ἰοπιρί. Αἰά. Αἰεχ. μή, λει. Νὶς. Οὐορῖ. 

δίαν. Ἀπ. 1. δἰίηυς. Ἀππ. Ἑά. ἤς Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε (ςςυπάλ, 407» 

[εὰ ΑἸ1δὲ υὐ δ΄αι. ἐρημ.} 1: ταύτη Ουγ. ΑἹ. 1. ς. (οἀ 418] υἱὲ Ναῖ. 
ἱ “νος Ἄττῃ. τ. αἰίᾳυς. Αππ. ἘΔ. ἄρτος} -Ἐ πολ Ἄπιρ. 1. 2. 

«Ἢ δε Αταῦ. 1. οὐδὲ ἴδ.) ,. Αγαδ. 3. ἡ δὲ ψ. ἡμ.} εἰ σπΐπα 
“47)« δ'ᾶν. Οἴτοζ. .“'΄ απὲϑπ κοβιτ Αγπ. τ. δἱίᾳυς. Απῃ. Ἐπ. 

σπίκ. ὑετο ποτα σὐτὴ δτιοιΐο Ατγαῦ. 3. πρισωχϑ.) τροσωχϑι- 
κεν τοβ, 118. εἐνεκαχηῆσιν (ϑυτγηπ)2ς ἢ} ς2. ἷπ ρίυγα!! πυπι. οχρτὶ- 
πισπὶ Αγϑῦ. 3. ἌἍπῃ. τ. αΐᾳφυς. Αππν. ἘῸ. ἐν τῷ ἄρτῳ] α ἐν τό, 
ς 57,73» 73» 77ν 130, 131. Οδἴ. ΝΊς. ἡ τῷ 28. τῷ ἄρτ. τῷ 
διακ.} ἰπ ρίυγαι παπι. ἐχμήπιυης Αἰτῃ. 1. αἴΐᾳυς. Απῃ. ἘΔ, τῷ 
διαχ. τῶτῳ Ὁ τουτὼ τω δι ς 7, 71, 7). Οδἵ. Νίς. κα τάώτω τό, 29, 71. 
Ἀπη. ᾿. αήᾳυς. Ατῃ. Ε4. , τῷ 1ἱρύ. διακ.) ματαιω ἕπρω 

Οχῆᾶγρο Χ, Τἰρί, τῶν οὐδαμένων (ἢς) ἕυς τείςτι πιεῦγὸ ς8. εχρτίτηϊς 
πέφὺ (ηυοὰ Ἐεϊᾳυοσυπι εἴ) διδν. Μοίᾳ. 

ΝΙ. Κύριος εἰς) ὁ Θεὸς προς 71. τὰς ὅφ. τὰς ϑαν.} α ἀπίον]ὶ 
Ἀπ. 31. Απῃ. 1. εἰϊφυε. πῃ. Ἐ4. π᾿ ἤπχυϊλγὶ πυπι. Ἐχρτίπηῖ 
Θεοῖς. ἀπίϑανε) απιϑανον ςς. ἀπίϑνησχε ΡΗΐο ἱ, 8οθ. λαὸς] 
ὁ λ. γε. ΑἹ. ἱ, ρασῖε (δευϊάδ, 407, (οὐ 1] υἱ Ναῖ. τῶν νἱῶν] 
ἔχ τῶν υἱῶν 1ο8, 118. δίλν. Αππ, 1. δἰαιις. Ασπὶ. Ἑά. 

ΝΙΙ. ὁ λαὸς} α Ἄππη. 1. αἰϊΐφυς. Απτ. Ἑά. ἵλεγον) ελιγιν 
16, ςγ, 7). (οπιρὶ. (δῖ. ΝΊς. ὅτι ἡμᾶρτ.} α ὅτι ΧΙ, 18. 30, 

44, 54, 73, 128. Αἰά. Ατρ. 1. 2. δῖαν. εογς. Ατπι. 1. αἰδίᾳυς. 

Αττι. ΕἘὰ. , υἱλιπιᾳις 82. ἡμάρτομεν) γμαρτησαμεν τό, 32, 
ς᾽. 73.» 77. 131. Ολέ. Νὶς. πμάρτηχαμεν Ν]], Χ, τς, 18, 28, ς2, ςό, 

ς8, :9, 8ς, 1ο8, ι18, 128, 110. ΑΙά, ΑἸεχ. ρ΄. Ογτ. ΑἹ. ᾿, ραπς 

(εςυπάλ, 407). δ'λν. Μοίᾳ. ὥς, («ἱ Ρὶς ἱπήπιιοῖ ἡμάρτομεν ἰηΐτα, 

ῬΏο ᾿, 8οθ. - τὼ Κυρίω 30. ὅτι κατιλαλ.) χαὶ κατιλαλ. 22. 

χαταλαλνσαντις 7ι. κατὰ τὰ Κυρ.) κι του Θιου )ς. κα τοῦ 77, 
138, 110, 111. 1᾿ρύ, ῬΆϊο 1. τ. ὼ τὰ, ἐεά δάϊοτραϊ γος πηᾶπυς, 
ι6. α χατὰ (ἢς) Οντ. Αἱ. 1. ς. οὖν] δὴ 12. -Ἐ ποδὶ, Αταῦ. 
1.5. πρ. Κρ.) τὸν Θεὸν 53. ὥς, ἐεὰ πε απὶςυΐο, Ο ογς. 
ιν ἵπ υτο Ἰ. («ἰ }δονείπαπι ἴῃ αο, Αὐς. “Ἔ σε ρι ἡμῶν τοῦ, 118. 

Ἔ τιρὶ του λαὸν ζ7. καὶ ἀφελ.] α Οοὐπὶ 44. ς7, 73. α καὶ 

δἷλν. Οἶγορ. εἰ συζετεν Οδοτρ. πη. 1. αἰΐᾳφυς. Απῇ. ἘΔ. ἀφ᾽ 
ἡμ.} ἀφ᾽ τχ8. ῬΗΐο]. ς, τὸν ὄφιν] τὲς ὅφεις ῬΗΠΟ]. ς. Θ΄ οτζ. 
Αττη. :. αἰΐίαυς. Απη. ΕΔ, Λγρέπις: ἀος ( ορῖ, 

ΝΊΠ. στρ. Κύρ. πιρὶ τὸ Δ} α 58. α πρὸς Κύρ. Οοπιρ!. Ογτ. 

ΑἹ. ᾿, ραπε ἐεευηάλ, 40). δ'αν. Οὗἶγορ. 25) {υργαίςρίϊ ργὶΠΊΔ πιᾶ- 
πι95 Απτῃ. 1. πρ.᾿ ωνσ,) πρ. αὐτὸν 44. ᾿᾽ο6. ΜΜοῇ Οεοτς. 
Απη. 1. αἰϊϊᾳυς. Απῃ. Ἐά. πείγσ.}) Ἐπ Ασπι. 1. δἰΐφυς, Αἰτη. 

ἘΔ, ἔφιν)] Ἢ χαλκάν Χ, 19.) 44) 53ν 44) 48, 74, 75. 76, 82, 84, 
τοῦ, τοῦ, 118, 120, 124. Οὐπιρὶ. 1ρί, Αὐυς. Οορῖ. Ἄγαρ. ᾿. 2. 3. 
δίαν. Οἴτος. -ἔ ἰήεπι, (δά υπεὶς ἱποϊυΐ, δίλν. Μοίᾷβ. ἐπὶ σημεῖα] 
ἐπὶ τψους συμ. (ἄς, [ἀ] ὕψους ϑγΥπιηλοηὶ ε) 7ς. ἐπὶ σημεῖον Ογτ. 
ΑἹ. νι, ματῖς ραπια, οὐ, (τἀ 4110] υἱ ναῖ. “νο ἥρπο Ἀμποηγπι. ἃρ. 

Ἀπιδτ. ὧν ἔφηνε δῖδλν. Οἶτορ. καὶ ἴςχιτ--ἀνϑρ.} α Οοπρὶ. 

Ἀποηντη. ΔΡ. Απιῦσ. ὀ ἐαν] οτᾶν 19, 108, 118. ἐὰν δκη ὅφ. 
ἀν5:.] “᾿ς ργαπιπυης Αἰεχ. Ατδ. 1.2. ὃν ἂν ἂν ϑάκη ὄφις Ῥμϊο , 

8ι. πᾶς ὁ διδνγμ. ἰδ. αὖτ.) καὶ ἐμξλέψη εἰς τὸν ὄφιν Ογτε, ΑἹ. νὶ, 

Ρᾶσπε ἴεἰᾶ, 114, (ε Δ] οἱ ας, φαΐ ἰηβεχενε ἐπὶ βγβεπίεσε πε 

Αγ. 3. τὰς} καὶ τ. 74, 7γ6. Οοτρὶ. Αποηγιμ. 80. Απιῦγ. 
δἷαν. Οἴἶγτορ. σπταᾶς ὁ δεδ.} α ὁ διδηγμ. ῬΏΪο 1. ς. Οορι. α τᾶς 
Αχαρ. 3. ἰδ. αὖτ.) ἀντ. ιδ' 44. καὶ «δι αὐτ. 18, ςῳ 7ς», 108, 

1:18. (ορῖ. φαΐ υἱώεαι τῶπε Οεοτρ. Αττῃ. 1. δἰΐᾳυς. Αγαν. Εά. 

ΙΧ. ἔξησιν] ἐπιγησεν 44) 54) 74. 75, 76, 84) τού, 134. ἔϑηκεν 
ἱπῆπυάαι Βαῇῖ. 111, 400, ἐγίνετο] ἐγινετο ςς. ὅταν) οτε 10, 

1ο8, 118. ὅτ᾽ ὧν 130, 111. ἔδακνεν] ἐθαχεν ας, τό, 18, 10) 28, 

30, 53) ξζνγ τ, ξῳν» 73ν 1189 130, 131., (Τοπιρὶ. [ρ΄. (δι. ΝΙς. 

α ἴῃ ἴεχῖυ, (δ] ἐδχκεν πιᾶσσο, ΚΠ. ἐδ. ὅφ.] οφ. εὃ. 44, γ6, 8., 
τοῦ, 1209. 134. Οοιπρί. ο οφ. εδ. ς3. ὄφις} ο οῷ. 18, ζ0, 7ς» 

18, 128. ἰρ,. καὶ ἐπιδλεψ.} καὶ ἐπεδλιπιν 1 ζ) 53. 5:.- (ΟΠ. 
α χαὶ Αιππςπὶ (ὑοίά. αἰΐᾳφυ!. Ἄπη. Εώ, ἐπὶ τὸν ) α ἐπὶ «2. καὶ - 

ἴ25] αἈΧαῦ Υ]}, 19, 108. (ορῖ. 

Χ. ἀπῆραν] ἐπηραν )ς. τοὶ Αμοηγπι. Δρ. Απιδο.. παρε- 

νέδαλον] παρενιξαλλον 18. ἤς ρηΐπο, (οἀ πυης παρενεδαλον Ἔχ ςοττ. 
ξ0. ἐν} εἰς 7ς. Ὧξω9] Οὔωϑ τό, τοό. (ορῖ. Οϑοϑ᾽ γ6. 

Σωδωϑ ζῳ, )ς. Εδωϑ γι. ΑφΦωϑ 84. εχρηπηυηῖ ᾿Αδωϑ Αγαι. ι. 
δἰΐφυς. Απη. Ἐά. Σιάα 5ϊαν. Οἴἶζγορ. 

ΧΙ. ἐξαραντ.)} απαραντ. ΧΙ, 29, 44, 745 γ6, 84, τού, 134. 
ἑπαραντ. 82. ἐξ) ἐκ τῳ, 75. ἐν (Πς) ΑἹά. Ὧ 9ω9] Οξωϑ 
ς6. ΟὔΟϑ γ6. Σωξδωϑ ςῳ,. ):--. ΑφΦωϑ 84. Εξδωθ γι. εχρηπγυπϊ 
᾿Αδωϑ Αγπι. 1. δΐχυς. Απη. 4. ξιάα δῖαν. Οἴτος. καὶ 29] 
ΑΥ̓ΤΊ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 10, 28, 30, 32) 44) ς3) 4, τό, ς7, 58, ς9, 64, 

73», 78) 77ν 106, τοϑ, ε18, 128, 120, 134. (ΟΟπρί. ΑΙά. Αἰεχ. 1ἱρῖ, 

(ιαῖ. Νῆς. Βαῆὶ. ἱ, ὅσο. Αποπυπι. Δρ. Απιδγ. δίδν. δΔοίᾳ. α ρήπιο, 
(εὰ δἀίςτίρἤι γεσεης πιδιυ5), 16. ἐν ε"-ὶν 25] , αἰϊεγιγα, εἰ υ2ὲ 
Ηἷς ἰοιεήδοευς Βαί, 1... ᾿Αχαλγα!) Αχελγαι Χ, τς, 18, ςς» 59, 
ὅᾳμ 71, 129. ΑἸά. Αἰεχ. Τιρί. ὥς πιᾶγρο βς, εἴ ῥγΙπΠΊΔ πηᾶπι 130. 
Ἀχελταὶμ 82. Αχαλχαὶ τό, ς7, 77. 131. (αἴ, Νὶς. Χαλχαὶ ξΆ. 

Χαλγλει 11. Αχελλαι ΝΠ. Φαχελγαὶΐ ς3. Ιαηλ ΧΙ. 
Αχιίλσειῖν Χ. 1μ΄. Αχιελσεέειν ἐν γέειν (4) )ςζ. Αχελσειν ἐν γειν 
γ4ᾳ, 76, τού, 134. Αχέλσειν «γίειν 44. Αχελσεῖοεν γεῖν ((ς) 8... 
Αχιλεμ χαιιμ τον 1ο8. Αχιλειμ᾽ γαιει (ῃς) 118. ᾿Ανεδαρὶμ 
Οὐοπιρὶ. Μαῤατὶα ΑποηΥπ). ἃρΡ. Ἀποῦγ. “ελείεὶ δῖλν. Οἴἶτοσ. 4“- 

ἐλαίαν Οεοτς. ναί Ἠαόα Αταῦ. ᾿. 2. υαἱϊε Ησπα ταῦ. 2. ἐν 

τὰ πίραν) τὼ ἐχ τὸν τ΄. «8. ἐν τω ῷ. ΧΙ. τὼ πο ΝΙ], τς, τό, 18, 

10, 28, 30, 32) ς4. ς6, ς7, (9, ὅψ 73) 77, ὃς. 1ο8, 118, 130, 131. 

ΑΙά. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. α ἐκ 82. α οπιπία (οπιρὶ. Αποηγιη. ἃρ. 
Ἀπιδτ. ἥ ἐς.) φιοά οὐ Αποηγ πὶ. ἃΡ. Απιῦτ. 

ΧΙΙ. Καὶ . , Χ, ΧΙν, τον 18, 19, 48, 30, ς3,) ς4. ςς, τό, ς7, 

ς8, ςο, 64, γ1,) 73ν 74) 75» γό, 77. 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 129, 

110, 131) 134. (οπρὶ. Αἰεχ. Εἰρί. Θεοῦ. Ατππ. 1. αἰΐφυς. Απῃ. 

ἙἘά. , ρΡηπιο, {εἰ δὐϊογρῆϊς γεςσξβ πηᾶπι8, 16, ΠΙΔΓΡῸ καὶ εἰπὲν Κυ- 
θιος προς Μωυσην, μὴ ἐχϑραινετε τοῖς Μωαξιταῖις, και μη συναψητε 
ρος αὐτους" οὐ γαρ μὴ δὼ υμιν ἀπὸ τῆς γῆς αὐτὼν ἐν κληρω" τοις γὰρ 
υιοις Λὼτ θιδωχα τὸ ορος ἐν χλήρω. Βς, Ηες ἔεγε ἰερυιπῖυγ ἰπ Πευξ, 
Ἰ;, 9. ἐκεῖϑ. ἀπηρ.} ἀπηρ. ἐκειϑ.. 44)7)5ς..- ἀπῆραν) ἀπαραϑῖες 
ΝΙ], ς8. (οπιρὶ. ,.28. -Ἐ δ ογίεπίεσε ( ορῖ. καὶ 2. ΑΟΙ!, 

48, ς8. (οί. τοαρενί.--παρενίο. ἵπ ςοπὶ. 13} ( αἰζεγυτγ. εἰ 
υα: Πἰς ἱπιεδοςηι ΝἼ1, τό, 73ν 131. παρενέξαλον) παρενεξαλλον 
ξ9. εἰς ͵ψφἐ εἰς τὴν φαρ. ΧΙ. εν φαραγί, τοϑ, 118, Αποηγπι. 
δΡ. Απιῦγ" ἜΖαρίδ) Ζαξετ 1], 44, 74,)γ6, 84, τοό. Ζαριϑ' 18, ς ς» 
108, 118. Οορῖ, Ζαρε 1Π], τς, 64. Ζαρέδ ἴῃ οἰιαγδέξ. πυΐποτε Αἰδχ, 
δαγεά Οεογξ. 

ΧΙ]. Καὶ ἐκ. ὦπαάρ. πταριν.) α ΥΤ. καὶ ἐκεῖ3.) κακειϑ. 

ΠΛΆΓΣΟ 

(ὦ. ,' 

44. 45. ακαὶ 93, 54, 71», 74». 75,76, 82, τοῦ. (οπιρὶ. Αποῦγω. 



Α τὴ δ ἜΣΤΙ [6 Ι. 

ΚΕΦ. ΧΥΙ͵ 

εν ἀπάραντες «παρεγέδαλον εἰς τὸ πσέραν ᾿Αρνῶν ἐγ τῇ ἐρήμῳ, τὸ ἐξέχον. ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν 

᾿Αμοῤῥαίων' ἐς! γὰρ ᾿Αρνῶν. δῥια Μωαξ, ἡ μεσὸν Μωῤῥ καὶ ἄναμέσον τὸ ᾿Αμοῤῥαίου. Διὰ 

τᾶτο λέγεται ἐν βιδλίῳ, πόλεμος τοῦ Κυρίου τὴν Ζωὸξ ἐφλόγισε, χαὶ τὸς χιμάῤὝῥους ᾿Αρνῶν. 
Καὶ τοὺς χιμάῤῥους κατέςησε κατοικίσαι ἬἬρ" χαὶ πρόσκειται τοῖς ὁρίοις Μωάδ. Καὶ ἐχεῖϑεν 
τὸ φρέαρ᾽ τοῦτο φρέαρ, ὃ εἶπθ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, συνάγαγε τὸν λαὸν, χαὶ δώσω αὐτοῖς ὕδωρ 

πιεῖν. Τότε ἦσεν ᾿Ισραὴλ τὸ ἄσμα τοῦτο ἐπὶ τοῦ φρέατος, ἐξάρχετε σαυτῷ φρέαρ". ̓Ωρυξαν 
αὐτὸ ἄρχοντες, ἐξελατόμησαν αὐτὸ. βασιλεῖς ἐθνῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτῶν, ἐν τῷ κυριεῦσαι αὺ- 

τῶν" χαὶ ἀπὸ φρίατος εἰς Μανϑαναείν. Καὶ ἀπὸ Νά ξὶ δὶς Νααλιὴλ, χαὶ ἄπο Ναδλιὴλ 

εἰς Βαμὼν, χαὶ ἀπὸ Βαμὼν εἰς Ιαγὴν, ἥ ἐς!ν ἐν » τῷ } πεδίῳ Μωὰβ, ἀπὸ χορυφῆς τὸ λελαξευμένε, τὸ 

4Ρ. Ἀπίοτ. Ὁ οῷ. Ασππ. τ. αἰϊΐχυε. Απῃ. Ἐά. “ὦ ἤρπαι καὶ ΑἸεχ. 
ἀπαρ.} - καὶ ς7. κα 30, ς2, ὃς. Οαῖ. Ν)ς. Αὐρ. Ηας τεΐετϊ πιᾶγρο 

χαὶ εἰπὲν Κυρίος προς Μωσὴν λεγων' σὺ τ αραπορενὴ σήμερον τὰ οριῶ 

Μωαξ τὴν Αροῆρ, καὶ προσάξετε εγίυς υμὼν Αμμᾶν, μη ἐἔχϑραινετε 
αὐυτω, καὶ μΉ σνναψητε τρος αὐτοὺς, οὐ γὰρ μὴ δὼ ἀπὸ τὴς γῆς νιὼν 
Ἀμμαν σσι ἐν κλήρω, Ὁτι' τοις υἱοῖς ΛωΥ δέδωκα αντὴν ἐν κλῆρω, καὶ 
απηραν εκ τῆς φαραγίος Ζαρε, καὶ τταρενεδαλον" καὶ τοῦτο μεμνηται 
Μωυσης εν Δευτερονομίω, ἃ ἐν μόνω των Σαμαρείζων ευρομεν (ῆς, φυοαά 

ΠΟΠΠυ} 14 εχ τερεῖϊο, νἱἀὲ δὰ 12 ςοπηπη) ὃς. τυαρενίδ. ] παρενε- 
δαλλον ς8. --.-- ρτἀπιϊπυὼϊς (Πς) ΑταΌ. 1. 2. ᾿Αρνῶν 1] -Ἐ ο 
ἔσιν τς) 18, ς8, 128. Ἔο Δ δα ἴῃ οδαγαέξ. τηΐπογε ΑἸθχ. ΕΧΡΓΙ- 

τῊϊ ̓ Αρνᾶν Οεοζς. ἐν τῇ ἐρήμῳ] κα ἴπ ἴεχῖυ, [δ ΒΑ οὶ τοᾶγρὸ ΝΠ]. 

Χς ργαυτας Αταῦ. 2. τὸ ἐξέχ.} τὸ εξοχον 118. φηοά εαὶ!, νεῖ 
ἕοττε φωὶ εχὶ!, (ορῖ. φμοά εχὶ δῖαν. Μοίῃ. τῶν ᾿Αμορῥ.) αὶ τῶν 

18. τῶν ᾿Αμοῤῥ. -- τοῦ ᾿Αμοῤῥ.} α Ροϊγεπιᾶ εἰ 4116. Ἠΐβ ἱπιοηδοεηῖ 
ταῦ. 2. ᾿Δρνῶν 25} οριᾶ Αρνων ξ37 120. ὅρια] ἡιες Ἄυρ. 

ζορι, Μῶωαξ 1, 2] )Μοαῤ᾽ἑαγηνι ΑΥΠῚλ. 1. Αἰ αυθ. Ατην. Εά. 

ἔναμ. Μωὰξ] α ἴπ τεχᾶι, {εὰ μδθεῖ πιαγρο, ΥἼΙ. ἄναμ. 15] ἀπὸ 

ἄναμ. (δι. Νῖὶς. ἄναμ. τ᾿ ---ἀναμ. 257 αὶ αἰξεπιαι, οἵ 4055 115 ἴῃ- 
Ἰεγίάσεπι Χ, 44) 59.) 130. Οομρρὶ. ἄναμ.. 25] α 71. τοῦ, Οεοτρ. 
τοῦ Αμορῤῥ.] κα τῷ ς79 71) 73» 77. 1οῦ, 121. κα τὸ ρῇπιο, εὰ δά- 
{ετρῆϊ γεςξηϑβ πη 115, 16. τῶν Αμορραίων 19, 32. αεοΥρ. Αμοῤῥαίων 
(δι. Νίς. Απη. 1. αἰ}. Αππῃ. ΕΔ, 

ΧΙΝ. Διῶ τοῦτο] εἰ βεὲ Αὐδθ. 1. 2. εἰ 2γορίογ ἦθος Αταῦ. 2. 

λέγεται] λέγει ς4) 25. ἐλεγέν 29. βιδλίῳ] βιξλω Χ, τό, 18, 
44.) 5.3, ξ4, ς0, 74) 7ς, 76, 82, 1τ08, 118, 129, 134. Αἰεχ. Τρ πό- 
λεμος) ες} δῖαν. Οἶτοσ. ἐγα Αταῦ. 3. “αόλ. τοῦ Κυρ. τ. Ζ. 

ἐφλ.} εἰ ἀϊχὶ δογπίμμ: ἱπεεπάίαγη Ζοοὺ Αγαῦ. 1, 2. τοὺ Κυρ.}] α τὰ 

ξς. Αἴεχ. τὴν Ζ.}] τον Ζ. ςς-. του Ζ. (ἴς) ς3. Ζωὸξ] 
Ζοοξ 18, 30, ζο, 64, 131. (οιῃρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. διαν. Μοίᾳ. Ζοοφ 
ξ.. γς. Βοοῦ 44) 74. 76, 845) τού, 134. Ἔχρτίπγιης Ζὼγ Απη. 1. 
Αἰϊφυς. Ατηι. Ἐά. τὴν Ζ. ἐφλ.} κ᾽ ,Μεεὶλ ἱπ σιαγὶ γκόνο ἱθα γεεῖξ 

(4) δίαν. Οἰἴἶτον. ἐφλόγισε] ἐφλογὴ (ἢς) ς3. εφλογῆσε 44. 
τοὺς χιμ.} ἐονγετιέοπι οὐχτι ἀτουϊο Αστῃ. 1. δἰϊΐφιε. Ασπη. ἘΔ. χι- 

μαρῥ---χιμάῤῥ. ἱπ ςοπι. τς} α αἰτοιτ, εἴ αιὰς [γ158 ἱπίοιασοηξ ς 7) 64) 
93) 84. ᾿Αρνὼν] “γαα Οεογρ. 

χν. Καὶ τοὺς-----ὁρίοις] ᾿σεεγαγμπὶ εὸς ἱμεοΐασ “ον ααὶ πε: 

ἈταΌ. 3. καὶ τοὺς Χχιμ.} α 15, 82. ΑἹ]ά. δῖαν. Οἴἶτγορ. κ τοὺς 

Χ"". 44. κατές.] ἐκλινὲν ξ8. - αὐτοὺς 44. εοηβίημαπι ΑΥδΌ. 

1.2. κατοιχίσ.) κατοικῆσαι τῦ, 18, 32) ς2, ξ τ) 50, 71) 7 ς. ΟΟπιρὶ. 
(αι. Νῖίο. ἔς ἴῃ οδαγιέζ. τηϊποσε ΑἸεχ κχατοιχεισαι 29. κατοικιῶν 
44. 64. γ6, 84, τού, 134. Αἰὰ, μέχρι τῆς κατοικιας ς8. ἐπ ἱπλαδί- 

ἐφέϊομεη; δῖαν. Νοίᾳ. ἐπλαῤῥαμίος Ατὐπι. 1. αἰ υθ. Ασπὶ, Εά. Ἢβ] 

Εἰρ γ1. (οπηρὶ. Σ΄ ιρ 74. 84,134. Σιηρ γ6. Σηιρ 44. Σκειρ τοῦ. 

Αν Θεοῖς. καὶ τὩρόσκ.] φιοώ αάϊαεει Απ. 1. δἰίᾳυς. Αγαι. Ἐά. 
πρόσχ. τοῖς ὅρ. 7 ),αείανι σευ ἥπες ΑτδΌ. 1. ἃ. 

ΧΥῚ. ἐχεῖ9.} ἐχει. 12. - τεπεέγεπὶ Οορῖ. Αταῦ. 23. -Ἐ 2γοϊαιὶ 

πὶ ϑῖαλν. Οὗτος. -Ἐ εδάεπι ὑποῖς ἱποὶυΐα δῖαν. Μοΐβ. τὸ φρέαρ] 
ἣϊς ποὴ ἀϊηρυῖϊς 64. σά διυίεμμι (ορῖ. Ασδῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴτσορ, 

τοῦτο}  εριν Χ, τό, 18, 19, 28, 32) 44) 57» 58, 59, 73) 76, 77. 83» 
84) 8ς. τού, τοβ, 118, 130, 131) 134. ΑἸά. ΑΙεχ. 1ὶρί, Οαῖ. Νίὶς. 
δἷαν, Οἴἶτοσ. Οθοσσ. Αση). τ. δἰΐᾳιας, Ασππη. ἘΔ. -Ἐ ἐριν, εἴ ἢϊς 
Ῥίεης οἰπίηρυϊ, 64. -Ἐ νόγο οἱ δῖαν. Οἴγορ. εἰ ργαπλυηξ ΑΓδΌ. 
1.2. α Ορρι. φρέαρ 25} το φρ. Χ, τό, 18, 28, 32, 4.4.) 53» 54» 
ς7, ς8, ζ0, 73, 75, 77ν 85» 130) 111. Αἰεχ. (αἵ. Νὶς. ϑ8ῖδν. Οὔτγορ. 

Οεογρ. Αγηι. 1. αἰϊΐᾳυε. Αἰτῃ. ἘΔ. , Οορί. Αταρ. 3. ὃ] κὐϊ 
ΑΙΔΌ. 1. ἀε φμο δῖαν. Μοίᾳ. Οεδοσς. Αγ. σ. αδἰΐᾳυς. Ασηι Ἑά. 
πρὸς Μωυσ.) Μίο Οεοτς. Αἴ. 1. αἰϊΐφυς. Ασπὶ. Ἑή. 

λ.}] 111. μιδθεῖ ἴῃ οἰαγδές. πλίμοτο Αἰοχ. 

ς;, Ἔ μοι τοϑ, 118. συναγάγιτε Ἰλρί, 

συν. τὸν 

συνάγαγε] συνάγειν 
λαὸν) Ἢ ἧκας Οεοτς. 

δ᾽ αι6. Ατπ. Ἐά. 

Ἔ ἐς Οορῖ. Αγαῦ. 3. ὅὕδωρ] το υδ. 64. ΑΙά. ακιεν] α Οομρὶ. 
“Ὁ ἤρηαης Αγαῦ. τ..2. τοιεῖν (ῆς, πηεπάοίε) (αἵ. Νὶς. 
ΧΙ. Τότε] εἰ ἐμπε Ατδῦ. 1.2. ἢἥσεν] ἧσαν ξ3ν ζ4. ναι 

σεν (ϊ. 6. ἡνεσεν) 30. εδοησεν 7ς. δεπεάϊίχι Ατπν. 1. αἰϊΐφις, Αὐίηι 
Εα. Ἰσρ.] οἱ υἱοι Ισρ. 53. οπιίπις (ῆς) Ατηι. τ. 
τοῦτο] τὸ ἄσμα τὸ 7) τού. κα τοῦτο Οεογρ. 

Ἀπ. 1. αἰϊφυε. Αττῃ. Εά. ἐξαρχ..] ἐξαρξατε το, 29, -ς, 118. 
ἐζαρχειν 82. αὐεκάε Ηϊε,. σάξειις νεὶ ἰοτῖς ἐπίεγιε (ορῖ. οὔενίε 
ἐπισοίδμσι Ἀτὰρ. 3. δχρτγιπιιηξ ἄνω φρέαρ. ἐξάρχετε (Άς) Αττῃ. 1. 81}- 
4υς. Αγ. Εα, αὐτῷ] εαυτω 82. αὐτὸ 44, 75. Ρίεηε ἀϊῆὶη- 
δάυης ἰς τό, 18, ς9) 64. (πρὶ. Αἰεχ. α Ηἰἴεγ, Αγαῦ. 3. φρέαρ) 
ἢϊς πο ἀπξιηρυυπῖ χ6, 18, ς9,) 64. (ὐοπλρὶ. Αἷθχ. 2υέεε Ἡϊετ.. φιο.: 

πίαηι ρκίοις ΑΤΑΌ. 1. 2. : 

ΧΨΠΠ. ἴΩρυξ. αὐτὸ] ὡρυξ. αὐτω τό, 18, 131. φκέπι γοώξνηπὲ 

Ἡϊεγ. Ατϑῦ. 1. 2. 2. Ασπ. σ. αἰϊΐαυες. Ατσῃι. Ἑά. ψμοάεγμπί ἐηΐηι {ἰδμρι 
δῖαν. Οἴἶτορ. ,“οάσγαπέ ρμίεμσι εογς. ἄρχοντ.] οἱ αρχ. 18, ς. 

Αγαῦ. 1. 2. ἐξελατόμησ.} ἐξελατομήσαντο 82. ελατομῆσ. 32. 
ῬμΪο ἱ, 37). εἰ ρσαπήπυηε Ηΐεγ. Ασαθ. 1. 2. 3. ϑίαν, Οἴἶγορ. Αγαι. σ. 

αὐτὸ 2} αὐτὼ 131. κ82. ἐν τῇ βασ. αὐτ. 
ἐν τῷ κυρ. αὐτ.}. ἐν τω κυρ. τὴ βασ. αυτ. (ἢς) ς3. τῇ βασ.} τω 
βασιλει 4.) 7ζ. ἀἰαίογέ ἰεξαπι ((εὰ ῬΕΙ͂ ἴοῖι1Πὶ σΟΠΊ ΠηΔ τὰς ὁ Ὠδη νἱάδ- 

ἴΓ ἐχρήπηεγε) Ηΐεγ. ἐν τῷ κυρ. αὐτῶν] εν τῶ κυρ. αὐτὸν (ἢς) )ς. 
ΤΠΔΓΡΟ ἐν τὴ βαχτηρι αντων (Ως) 1ο8. εἰ ἐπ ὀαεμῖίο εἴως Ἡϊετ. ρος 
φᾶν Καὶ (μπὲ ἰονιὶπὶ εἰς ΑΥΔΌ. 3. καὶ ἀπὸ] κα καὶ ΑΥΔὉ. 1. 2. 

Οεογς. φρέατ.} του φρεατ. ΧΙ. -ἔ ργοίειὶ μμεπὶ δῖαν. Οἰδορ. 
Ἔ εδάστη ὑποῖς ἱποϊυία δ᾽αν. Μοίᾳ. Ἔ ἡδιπε Αττα. τ, αἰϊϊχας. Αὐτὴ, 
ἘΔ. Μανϑαναείν) Μανθϑάνειν 28, ς2,) 59, 73,) 8ς, 130, 131. ΑΙεχ, 

(ας. Νὶς. Μανϑάανιν ζ2), ςξς. Ασπ). 1. αἰϊΐαφυς. Ατῃη. ΕἘὰ. Μαν- 
ϑαναὶμ 44) 74, 84γ) τοῦ, 128) 1234.-. Μαϑναι ζῴῳ ς. Μαναὶν 18. 
Μανϑαναείλ ΑἸά. εχρήτηης Μανϑαναήλ δῖαν. θοῦ. Μανϑα- 
ναὶν [ἰρί, Μαιλαπα Ηϊετ. 

ΧΙΧ. Καὶ ἀπὸ τ" --καὶ ἀπὸ 29} α αἰϊετισα εἴ φαα Ηΐ5 ἰηϊοτήαςεης 
τοό. καὶ ἀπὸ Μανϑ.] 16, 19,» 44) 59) 71», 73, 121. κα ἴῃ ἴεχζων 
1εὰ ΠαΑρεῖ ππᾶγρο, Ν]]. Μανϑαναειν] Μανϑάανειν 32, ὃς. ΑἸεχ. 
(δι. Νὶς. Μᾶανϑανιν ς2, ςς. Απη. 1. δἰϊΐφυς. πη. ΕἘά. Μανϑα- 
γαὶμ 74 γ6, 84) 128, 124: Μαῦναι ς4)7ς. Μαναὶν 18. Μαν- 
ϑαναὶν 1ἰρῖ, Μανϑαναεὶλ ΑΙά. Μήαμάαπα Ἡϊοτ. εχρήπηξ Μαν- 

ϑαναὴλ δῖαν. Οὔἶτορ. εχρήπιιπε Μανϑανὴλ Οεορ. ϑῖαν. Μοίᾳ. 
εἰς 19] καὶ 44. Νααλιὴλ 1,23] Νααδιηλ τς, 64. ΑΙ. ϑ8ίαν. 
Ναχαιὴλ 19, 44) 745) 1ο8, 118, 134. Ναχεῆλ ς4) )6, 84. ἔς, («ἀ 

ἴπ τ ἰοςο ἰδπῖυπ), )ς. Νεανὴλ ςς. Μαναναηλ 71) 82. Μαναηλ 

ΧΙ, 18, 128. Αγη. 1. δἰϊψσυς. ται. ΕἘὰ, εἰ Μαναηλ, {δὰ ἔυρεσ να 
εἰ αἰϊετιπι να ἰυργαίςιρι. 1. Μανϑαναηλ ς3. Ναϑανχὴλ Οοπρὶ. 
Νααλιηλ ἴῃ 1 1. [ςὰ ἴπ 2 Ναχαιηλ, ιοό. Ναασά! Οεοτς. 
Νααλ. 1ὅ----Νάααλ. 23], ροϊιεπιυπι εἴ αι ἰἶς ἱητοηασεηϊ 7ς. 
Βαμὼϑθ 15] Βαμοῦ Ν]]. τθᾶῖρο ὑψωματα τοϑ, ἐχοοίς Ηΐετ. εχ- 
Ῥτίπος μὶς εἴ τοχ Βαδῶϑ Οθοῦρ. ὄχρεπιυηξς ἢἰς εἰ πιοχ Ναδωϑ 
Οορι. Αταρ. 3. καὶ ἀπὸ Βαμ.] κα τό. Αγαῦ. τ. 2. κα ἰῃ ἴοχῖα, 
(εἀ μᾶρεῖ τηλγρὸ ῥεϊπηᾶ πηᾶπι, Απῃ, 1. α χαὶ Οεοισ. 
ἐν Βαμ. ἾΙ, Χ, το, “8, ςς, ς8, ςο, 8ς,) τοϑ, 118, 130, 121. 1ἱρί, 

Οδῖ. Νῖς. κα 71. Βαμὼν 2] Βαμοῦ ΝἼ!. Βαϑωϑ ς7. 
ἸΙανὴν] Ιαννα τς, 64. Ιαπὴν (ἢς) 82. ἴαννα ναπὴν ξ4.) )ς. ναγῆν 

(6) ς3, ς6ς.Ψ ναπὴν Χ, ΧΙ; τό, 18, 19, 48, 30, 32, 44) ς᾽) 57, 71» 

73, 76, 77» 83) 84) ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 130, 131) 134. πρὶ Αι 
ΑΙά. ΑἸεχ. εἰρί, (δς. Νὶς. Ηΐεγ. δῖαν. ναπὴν ἴαννα Υ 1], ς8, (0. 
πὴν ανα 72. φανὴν χορυφὴν (5) 129, ἧἽπαπ Οφοῖς. Ναΐα δ}: 4. 
εχρεϊσιυμς Ἰαναὴν Ατηι. 1. δἰΐᾳυε. Αἰτῃ. Ἐάδ. ἢ ἐςιν] ἡτις εξὶν 
32. ἐν τῷ τῦεδ.} ἐπὶ τῶν ορεων 19, τοῦ, 118. αὐτὼ πεδ. 84. 
ἀπὸ κορυφ. .} ἐπὶ κορυφ. ΧΙ. ὥς ΠιΆΓΡΟ 8ς. ἐπὶ τὴν κορυφὴν 19, 108, 

118. απὸ κρυφης (ἢς) 71. τὸ βλέπ.} καὶ βλεπ. )ς. τὰ βλε- 

λῳ 
τὸ ἄσμα 

ῥεπρε δ οπο ἦαης 

ἀπὸ Βαμ. ] 
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40. βλέπον χατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου. Καὶ ἀπέςειλε Μωυσῆς πρεσδεῖς πρὸς Σηὼν βασιλέα ᾿Α5 

21. μοῤῥαίων λόγοις εἰρηνιχοῖς, λέγων, Παρελευσόμεϑα διὰ τῆς γῆς σου, τῇ ὁδῷ πορευσόμεϑα" οὐχ 

ἐχχλινξμεν οὔτε εἰς ἀγρὸν, ὅτε εἰς ἀμπελῶνα" Οὐ πιόμεθα ὕδωρ ἐχ φρέατός σου" ὁδῷ βασιλιχῇ 2.2; 

23. 

24. 

15. 

πορευσύμεϑα, ἕως παρέλϑωμὲν τὰ δριᾶ σου. 

ΘΜ Ο 1. 

Καὶ οὐχ ἔδωχε Σηὼν τῷ ̓ Ισραὴλ παρελϑεῖν διὰ 
φῳ ς »,ἢ ϑ “᾿ ᾿ς ΄ » ’ ς "τ 9 κ»Ὁ ";».»; ϑ φ’οο 7 φῷ 

τῶν ὁρίων αὑτοῦ" καὶ συνήγαγε Σηων “πάντα τὸν λαὸν αὐτῷ, χαὶ ἐξῆλθε “παρατάξασθαι τῷ 

Ἰσραὴλ εἰς τὴν ἔρημον" χαὶ ἦλϑεν εἰς Ἰασσᾶ, χαὶ παρετάξατο τῷ ̓ Ισραήλ. Καὶ ἐπάταξεν αὐ- 
. 2} Ν 7 ͵; - ᾽’ . ΦΨΦ “᾿ 2) "Ὁ 2. ν 2) “Ὁ 2 Ν Φ ς “9 

τὸν Ἰσραὴλ φόνῳ μαχαίρας, χαὶ χατεχυρίευσαν τῆς γῆς αὐτϑ, ἀπὸ Αργων εως Ιαδοχ, ἕως υἱῶν 
᾿ “ [ν ς "Ὁ ϑ ’ Ω ", 

᾿Αμμᾶν, ὅτι ᾿Ιαζὴρ ὅρια υἱῶν ᾿Αμμών ἐςι. Καὶ ἔλαθεν Ἰσραὴλ σπάσας τὰς “σόλεις ταύτας, χαὶ 
΄ 3 ον ; ὔ φ᾿ »;» ρΦ 3 442. 4 ᾽ » Ν Ν ᾽ Υ ρΦ 

χατῴχησεν Ἰσραὴλ ἐν “πάσαις ταῖς πύλεσι τῶν Αμοῤῥαίων, ἐν Ἔσεξῶν, χαὶ ἐν “πάσαις ταῖς 

συγχυρόσαις αὐτῇ. Ἔςι γὰρ ᾿Ἐσεξων, τποόλις Σηὼν τοῦ βασιλέως τῶν ᾿Αμοῤῥαίων ἐςιν»" χαὶ 

ὅτος ἐπολέμησε βασιλέα Μωὰξ τὸ πρότερον" καὶ ἔλαξδον “πᾶσαν τὴν γὴν αὐτῷ, ἀπὸ ᾿Αροὴρ ἕως 

᾿Αρνῶν, Διᾷ τᾶτο ἐροῦσιν οἱ αἰνιγματιςαὶ, ἔλϑετε εἰς ᾿Εσεδῶὼν, ἵνα οἰκοδομηϑῆ χαὶ χατασκευ- 

ασϑὴ “πόλις Σηῶν, Ὅτι 'ῦρ ἐξῆλθεν ἐξ Ἐσεδων, φλὸξ ἐχ πόλεως Σηὼν, χαὶ χατέφαγεν ἕως 

ποντος 1ζ. τὸ τρίσωπ. τῆς ἱο.ἢ ἰοσικι ςτὰ αὐιςυΐο Απτῃ. τ. 

αἰϊηυς, Αταν. Ἑά. 

ΧΧ, αἀτίς. Μωνσ,}) ἀπεγειλὲν Ισραηλ ὙΠ ς3, ς6, ςο. Οοπρρί. 
τᾶγρο Ισρανλ Χ, εἴ ρηπια πιλθ 130. (ιργαίςρί. ζζγαεί ρτῖπια πιατὰ 
Ατῶ. τ. αὐσαπ ΔΙ 17) σεἰς Αταδ. τ. 2. πρισδεῖ.} εχρήπηζ 
κριτξυτέρους (ορῖ. Σνὼν βασ.) βασ. Σιων 44. Σιων βασ. τό, 
ςς, τοῦ. (αἴ. ΝΞ. κα Σνὼν 1]. Απτὶ. τ. δίίηυς. Αγπι. Εά. "᾿Ἁ- 
μορῥ.} Αμορραιον 753. τῶν Αμεξρ. Χ. ΑἸά. 10 λόγ. εἰρηνιχ.] 
ἔν λοΎ. τ. 32. α 48. (οιηρί. Α΄ταρ. 3. αν ριξπτυῦῖ ΑἸεχ. 

Ἀτωδ. τ. 2. φγόμ ρα Ἄπῃ. 1. αὔΐᾳυς. Απῃ. Ἑά, λιγὰν) εἰ 

“ἰκεὐσαι Οεο. “ἰ αἰ Αττν. τ. δἱίφψυς. Απη. Εά. 

ΧΧΙ. Παριλευσέμ.} διελινσομισα 32. παριλίυσωμ. ς9, 76: 
δἷαν. Οὐἶγοζ. μᾶι πιγρο ρῇπιδ τῦδηυ, ({ς1]. υἱ πχρελευσοιαι ἰσζετγε- 
τιγ) 110. ταριλεισομαι ὁμ 71. τῇ ὑδῳ πορτ.σ.) α 58. Οοπ,} . 
Αποηνπι, 80. Ααηδε. “ὦ ὁδῷ τοριφσ. ΑΙεχ. “πὸ οπιίθυς. τας πηὶὲ- 
ἴυηι Ατωῦ. τ. 2. ροῖτο, εὐ ὑγαὰ πιπυηῖ ΑΓΡ. 1. 2. 3. τπσορευσό- 

μια) ποριισιμαι γ1. παρελευσομιϑα ς3,) 129. τορρινσωμιϑα 
ζ9, 131. “παι: (οὔί. οὐχ] ε'΄ πὶ Ασα, 1. 2. ἐχχλιναμ.) 
ἐκχαινοὶμ. (ῇς, Α Γτὸ Δ) 1320. - δεξιὰ οὐτέ ἐνωνυμα 44, τύ, 74, 

6, δ... τού, 34. (ορῖ. -ἢ εδέσιν, μι αυοὰ ουδὲ μαυεδηϊ, ΧΙ, 71, 

7ς.  ϑδιξια οὐδὲ ἀριγιρα ς3. -Ἐ εἰς διξια ουτε ἀξισιρα «8. -Ἐ “ὦ 
“ἰιΑιταν οἴ πον αὐ βαιβγαν Ἀταῦ. 3. ὅτε 15) »δε ΧΙ. μον Ατσπν. 1. 

αἰᾳυς. πη. Βα. ο- τι 25] α αἰτεγιπγ, εἰ αυας Πὶς ἱπίοτγς 
Ἰεεηῖ (δι. Νς. ἀγρὸν) σενὼ Αἰτδ. 3. αμπιλωνα) αμπι- 

λωνας γι. ΑΓοῦ. 2. Αππη. τ. αἰἴαυς. ἅτη. 4. -Ἐ σον Αἰεχ. 

ΧΧΙΙ. Οὐ) σιτε ςς. (σπ}}. Αποηνπι. 80. Αὐτῦγ. ΑπιΌ. 1. 
Αὐτὰ. 1. αἴπᾳυς. Απῃ. Ἑώ, τ μι) πιαμὲν ς3. τιωμισα 
ζον 7ζν τοῦ. σιομισα 4.4. φεί.τ.}) τον φρ. 18, 128. ΑΙμ, 

φρίατων 44, 7γ0, 134. δίαν, Μοί. Αππν τι ἁμίᾳυς, πη. κα, ἐδω] 

“κι Δαῦ. τ. 2. μι κτία (Ἰορῖ. ἌταΡ. 4. βασιλ.} τη βασιλ. 

ΧΙ. πορινσέμ.) πορίισωμ. 44, ζ9, 75: ἕως) - οὐ 84. 

᾿ ἢ ἂν Δ], τς τό, 18, 28, 44. 54. τύ, ς7, .8, ζ9.) 64, 73, 79» 82, 

δι᾽», 1οῦ, τοῦ, 118, 128, 130, 131. 1324. (οπηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. 1ρῇ, 

(τ. ΝΊοΩ, ταριλσωμ.) παριλσεμ. 130. σου υἱΚ.] α 128. 

(οπιρὶ, Δηοηγπι. ἀρ. Ἄπιδυ. 1 τροφὴν ἀργυριου μεταδωσεις μοι; 
χαι φαγομαι" γαι νυδωρ ἀργυριου μεταϑωσεις μω, καὶ σπομαι καὶ μο- 
»ον τοῖς ττοσὶ μου τοαρέλευσομᾶι, ὧν τροπὸν σεποιπχᾶν μοι οἱ υιοῖ σαν 

“ 
δ5τει 

. οι κχτοιχουντες Γαὔαλα, καὶ οἱ Μωχδιται οἱ κατοιχονντες ἐν Τῇ ορεινῊ 
ις- Οὐυολά ἰᾶς δυϊεπι νἱάς [χει ἰἱν 28, εἰ 44. εἴ δαπιληϊδιυ πὴ 

1 Ἔχίυπι ἰα δος ἴοςο. 

ΧΧΙΠΠ. Καὶ ιϑ΄--τπούρίων αὐτι]} Ἔα ὄἥΒαῖς εἴ υα5 [ἷς Ἰητετίαςςης 73. 
Δεῖν γὶ ἔδωκε) ϑέλησε το, 1ο8, 118. Σνὼν τ΄, 2] Σιων 

440.) 130. Οχε. Νίως τῷ ἴσρ. παρελϑ.}) παρελϑ. τω ἰσρ. ᾽ς. 
τῷ ἴσρ. τοῦὸν 82. τῶν ὁρίων] τῆς γῆς 4,732. τῶν πορειῶν ΑἸά, 

Σ νων δ΄ σαντα) α ΧΙ. τῷ Ισρ. 2} , τῷ ΧΙ. 
τὸν ἴσρ. 71. ελρε πη ἐκὶ τὸν Ἴσρ. δίδν. Μοίᾳ. εἰς τὴν ἔρημ.] 

εἰς 25] α τού, εἰς πολίμον κῃ ἴοχίυ; ἰςεὶ εἰς τὴν ἐρῆμον τιᾶγρο, Ὑ 1]. 

ἴασα ς9. ἙΕισσα ρῆπιο, ἵεὰ ροΐϊεδ Ε εἰϊ ἀς- 

Σιων 111. 

Ἴχσσ.) Ἰὰσσαρ ΧΙ. 

ει. εἴ ἃ ἰηῖογ ν εἴ σ δάάϊτυπι ἔωργα, 1. Σαὰρ ς3,) τ29. δίαμαν 
Απη. τ. αἰΐαις. Ἄττῃ. Ἐὰ. “πὲν δος. 71αἤαπ δῖλν. τῷ ἰσρ. 
εἷς.} ἐχράπιϊς ἐπὶ τὸν Ἰσρ. ϑίδλν. Μοίῃ. 

ΧΧΙΥ. αὐτὸν] αὐτω (ἢς) τού. αὐτο 130. δέοι (οριῖ. Αγαῦ. 3. 
Ἴ1σ9.} οἸσρ. 44, 534γ74ν»75» τού, 134. Θεοῖς. -Ἐ χαὶ τοὺς νεῖ; αὺς 

τοῦ χαὶ ὥχντα τὸν λᾶὸν αὐτοῦ «8. φύ..} ἐν φον. 32, 3, 120. 
Οοπιρί. χατιχυρίυσαν) κα]εκυριευσεν ΧΙ, 8.. τῆς γἈ:]} αΑὟὟΙΙ. 

αὐτῷ} αὐτῶν 19, 108. αξὸκ) Ιχξωκ 1:6. (δῖ, Νίὶς. Οςοῖς. 
Ατιπσηὶ Οοὐά. ταῖσιν ποτ οσππες. ἅτιῃη. ΕἘά, ἴαχὼξ ς7, 110, 131. 

Ιαξνδ 590. «1δος δῖαν. Οἴἴτογ. Αττ,. 1. ἕως νἱῶν} ἑὼς υἱους Χ. 

“' ριππϊτης Αὐν. Οφογῷ. υἱῶν 15] αὐτου ϊυσι ὑγαπτος Οορς. 
Ἄμμαν] Αμμὼν Χ, ΧΙΎ, τι8. 1ἰρῖ. Οὐρὶ. δῖαν. Οἴἶτοζ. Αστησηὶ (ἡ 
Οὐοάά. ἰληῖυπι θορ ὀπιποβ. πη. Εὰ, Αμξαν ς3. «““σια: Οεογξ. 
ἐχρεπις Δμὼν Αστιν. τ. ὅτι εὐπὶ 44. α 9. Ατϑῦ. 3. Ἰα- 
ζ3] [χξη τού. Αζηρ 1... 20, 53, 64. ὁῤια] οριον ς8. Αχπι. 1. 

αἰτϊαις. Ασα. Ἐά. υἱῶν 2] α 1θ, 128. ᾿Αμμών] Ἄμμαν τό, 

48, ςς, 7ζγ) 128, 114. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 1{ὶρές Ολιῖ. Νὶς. ἐχρεὶ- 

πι ᾿Αμών Αττη. τ. ἐγὶ} κω ῥγαπικίυηῖ Αἰεχ. Ασγαδ. 1. ἃ. 
ΧΧΝν, πασα:] α 75. ταύτας) αὐτου 82. κιτωχησ.] 

κατωχισ, τό, ᾿ς. Δμοῤῥισ- Ἄμοῤῥι ἐξὶν ἴῃ σοπι. 46], ροϊέγεπιᾶ 
εἰ αυκ [νἷδ ἱπιο σοῖς Αταῦ. 4. ᾿Εσεξὼν------ Ἐσεξζὼν ἰπ ςοπι. 20] 
α αἰϊεγυῖς, εἴ 40 4" ἰδ ἱπιεγλοεηῖ )ς. ταῖς συγκιρ.) ταῖς συγχρεσαιζν 

ἴς4 σνγκνρου ἸηᾶλΓρῸ ἰεςυπήδ τρδηι, 131. ταῖς συγκχροτουσχις ς 7. 
αὐτῇ αὐτῆς τό. αὐταῖς ΠῚ, τό, 28, 30, 32, ς2, ς7,), ς8, 64, 73», 

77ν δι 131. ΑΙά, 1ἱρῇ, σαι. Νὶς. αὐτῇ ἴῃ οπαγλές, πὐπογς Α]εχ. 
ΧΧΝῚ. ἝἜρι γαρ--ἰ γὼ} ας εἰ φυα ἐδ ἱπιοδεςης 16. κα δᾶ- 

ὄεπι, (κα ἴῃ ππιᾶγσίης {υρρίον!τε ἐξου πίδ τπθι8, 5.31. 

Πιαγρο Τεουηήάα πιλπὰ 111. ἦσο ο (Κορ. ἐγαν ππ. ᾿. αἰίᾳυς. 

ΛἈπη. Ἑὰ. ᾿Εσιδὼν] ἣν σιξῶν (Πς) ς;. τόλις] πόλεις ΝΠ], 
5) Σηὼν) Σινα ((ς) 44. Σιὼν Ολτ. Νὶς. 4 Οεογς. τῶν 

᾿Αμοβῥ.}] α τῶν (δῖ. Νῖς. ἐς) αΥΤΙ, ΧΙ, τς, 18, 28,32.) 44, 
ς3, (0, ς79 48, ζ0., 4, 71, 23ν 73» 76, 84. 8ϑς, τού, τοϑ, 118, 128, 

130, 134. Οοιπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δι. Νίς. ἀγαῦ. 32. ϑιλν. Οδογρ. 

Ἀπ. 1. αἰΐᾳφυς. Απτη. Ἐπ. α εἰϊλπὶ ἰῇ {ΙΡΡΙεπιεπίο πιλγρι 8 }} 1.31. 
ὅτος]) ουτως 44, ς8, τού, 111. ΟὐΟη,ρὶ. βασιλέα) κα ς2. βασι- 

λει 73. 

ξ9, 6, 73, 73» 76, 84, ὃς, τού, το, 111,.134. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ. 

11ρέ. δι. Νὶς, Ασα. 3. δῖαν. Οἱἴγοσς. Ασα. 1. αἰϊΐψυς. Αγιη. Εά. 
τᾶσαν)] κ΄ό. γῆν αὐτ.] αὐτ. γὴν τό, 7. κα γὴν (Ης) ς2. (λϊ. 

Νς, αὐτου} ἐαντου ς2. (Αἴ. Νίς, ἘἘ εκ χειρος αὐτοῦ (υκ δὰ 

τοὺς γ τείετι τπᾶγρο ἴῃ 8110 ς ἰςε) ς8. ἀπὸ} καό, 131. Δ. 
ἕως ᾽Αον.] Αρν. ἕως Αρ. ςζ- ᾿Αροὴρ] Ῥοηρ ς8. Αρωηρ γς. ΑἸά, 
ὥεοῦς. Αροηλ 18, 118. ῥῖὸ ἴος απὸ χειρὸς αὐτὰ μαδεῖ (οπιρὶ. 
᾿Αρνῶν] τῶν Αρνων τού. Ἴχρηπηῖτ ᾿Αρὼν Θεοῦ. 

ΧΧΥ]. Διὰ τοῦτο) τότε ῬΏΙΟ ἱ, 132. εἰ φγορίεν ἦος Αταῦ. τ. 
4. 3. ἐρῶσ,) αἰκεπίες ((ς) ὅγτ. κἰνιγμ..} οπῖπες ὑτωπαττυιζ 
Ἀπηεηὶ Ο(οὐά, ςοπρίυτεβ. Ατπὶι. Εά. 

εἰς Ἐσιβ.] ες Εσεξ, 4, 4, 74» 76, 84» τοῦ, 134. ἑωσσεξων (ἢ) 7ς. 
ἐν σεξων (ἢ) ς3. ἐπ Οἰοθοια ὅυτ. κατασχενασϑῃ) σχευασϑη 64. 

πόλις) ἢ πολ. ζ4,., 7ζ- ΟΣ 

ΜΝ 

ἐς!) αὐτὴ εςι 

Σηῶν] Σιων 29, 44) 54) 75. εὔνων 18, 
128. ἡμων τ6, 28, 30, 77. 130. ημῶν ἰπ ἴεχῖυ;, (δὶ Σηων {υργαίςιρι. 

(που πα πηᾶπιϊ, 131. ἡμῶν ἴῃ τοχῖυ, (δι Σηων πηᾶγρο, ὃς. ἡμῶν, 1εἀ 
ωρεγ ἡμ εἴϊ Ση {ιρταίοειρι. 73. ἢ πμῶν ς2) ς7. (αι. Νίς. Σηὼν 
--Σκῶν ἴῃ ςοπι. 28] α μοϊιεπιιπι εἰ 405 ἢἰ8. ἰηϊεταςςηῖ, εὰ πιδτρίμὶ 
δύίοτὶρῆϊς ρυπιᾶ πιᾶηυ5, Δγτ,. 1. - 

ΧΧΝΠΙΠ. ἐξ Ἐσεξ.} ἐν Εσιξ. ΝἼ]. φλὺξ] και φλ. 19, τοϑ, 

τ18. ΑΙ4. (ορῖ. Ατθθ. 1. 2. 3. ϑδίαν. Αγπι. 1, πῃ Τυρρὶεπλεηϊο τηλγ- 

εἰηαὶὶ. πόλεις) α 18. Σηὼν] Σιων 16, 29, 44) 1321. Ολί, 

74 

ἔλαφον) ἐλαδε ΧΙ, τς, τό, 28, 30, 44 (4, ςξς, ς7, ς8, “ 

ἔλθετε] ελϑατε ΧΙ, ς8, γς.,. 

΄ 

Ὁ. χά 

., 

«5 

; 
ν 

ΣΝ ν ὅς 

“ 



ἊΝ ἅ 
.»»" 

«ἐξεξαλεν ΧΙ. Αγδῦ. 3. 

ΑΡ19Θ ΜΟῸΟ 1. 

ἐπὶ Μωάξ. Κατῴχησε δὲ ᾿Ισραὴλ ἐν πάσαις ταῖς πσόλεσι τῶν ᾿Αμοῤῥαίων. 

ΚΕΦ. Χχὶ. 

Μωδξ, χαὶ χατέπιε ςήλας ᾿Αρνῶν, Οὐαί σοι, Μωᾶξ, ἀπώλου λαὸς Χαμὼς, ἀπεδόϑησαν οἱ υἱοὶ 29. 
23. κ“᾿ ΄ Ὁ ΝἯΝ ς | ΄ 5» “Ὁ Σ ΄ “ » “ Σ “ς“ς Ζ . 

αὐτῶν διασώξεσϑψαι, χἀὶ αἱ: νυγατέρες αὐτῶν αἰχμάλωτοι τῷ βασιλεῖ τῶν Αμοῤβάιων Σήων, 
- 9 Με 9 “φ4 3 δ ᾿ ρὰ “ἢ 7 ᾿Π φῷ 

Καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀζολεῖϊται Εσεξὼν ἕως Δαιξδών" χαὶ αἱ γυναῖχες ἔτι ππροσεξέχαυσαν ααὺρ 30. 

Καὶ ἀπέςειλε 

Μωυσῆς χατασχέψασϑαι τὴν ᾿Ιαζὴρ, χαὶ κατελάθδοντο αὐτὴν, χαὶ τὰς χώμας αὐτῆς, χαὶ ἐξέξα-: 

λον τὸν Αμόῤῥαϊον τὸν χατοιχδντα ἐχεῖ, Καὶ ἐπιςρέψαντες ἀνέξησαν ὁδὸν τὴν εἰς Βασάν" χαὶ 

ἐξῆλθεν Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασὰν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς, χαὶ σᾶς ὁ λαὸς αὐτῷ εἰς πσόλεμον εἰς 
, Ν » ρο ἰφι 3 χά 2 ρῸ 

Ἐδραείν. Καὶ εἶπε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, μὴ φοξηϑῆς αὐτὸν, ὅτι εἰς τὰς χεῖράς σου πταραδέ-- 
δωχα αὐτὸν, χαὶ “πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, χαὶ πᾶσαν τὴν γὴν αὖὐτϑ, χαὶ “ποιήσεις αὐτῷ χαϑὼς 
ἐποίησας τῷ Σηὼν βασιλεῖ τῶν ᾿Αμοῤῥαίων, ὃς χατῴχει ἐν Ἐσεξών. 

ἃ, 9 4 ΞφΖ}ὋΝἈ"Ἁ“, ", 

Καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν χαὶ 
Ν εΝ Σ᾽ "“- ον ΄ Ν ἣν » "“ιΟ ρ ἣν » 2 »Ὸ 2.5 “.““Ἕ ᾿ 

τους υἱᾶς αὕτου, χὰ! “ΦΠαντὰ τὸν λαὸν ἃυτδ, εὡς του μὴ χαταλίσειν αυτᾶ ζωγρείαγ, χαι ἐχλῃ- 

ρονόμησαν τὴν γῆν αὐτᾶ. 

ΚΑΙ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ππαρενέξαλον ἐπὶ δυσμῶν Μωὰξ πταρὰ τὸν ᾿Ιορδάγην, χατὰ ᾽ε- 

ριχώ. Καὶ ἰδὼν Βαλὰχ υἱὸς Σεπφὼρ πάντα ὅσα ἐποίησεν ᾿Ισραὴλ τῷ Αμοῤῥαίῳ, Καὶ ἐφοξήϑη 

Μωδδ τὸν λαὸν σφόδρα, ὅτι ππολλοὶ ἦσαν" χαὶ πτροσώχϑισε Μωὰξ ἀπὸ πτροσώπε υἱῶν ᾿Ισραῆλ. 

Νίς. κατέφαγ.] κατέπιεν 2. ἕως] αὶ 1ο) ιοϑ, 115. ΡΗΪΠΟὶ, 
132. καὶ κατέπ.} α καὶ ΧΙ. καὶ κατέφαγε (ς) ΑΙά. Οορι. 
καὶ κἀτέπκαυσε (πο) ῬΗΪΟ 1. ς. ςηλ.} αἰτισαϊαπι ῥα ηϊτπιηῖ 
Ἄσηι. τ. αἰἴϊφυς. Ατὐπι. ἘΔ. ᾿Αρνῶν] εχρτης ᾿Αρνὰν Οδογρ. 

ΧΧΙΧ. ἀπώλ. λαὸς] ρεγίετμπι ρορκῖϊ Αἴτῃ. σ. αἰΐφυς Ατγην. Ἑά. 
πώλου) ἀπολωλας ΧΙ. οτι ἀπώλου 44, ξζ4,) 74) 75, γό, 84, τού, 
134. ὥς πιᾶγρο Χ, 8ς. ἀπόλωλε ἴῃ οἰϊαϊίοης, δὰ πῃ Πογηπιεπίατο 
ἀπώλου νἱάειυς δρηοίςεϊε, ῬΗΐΐο 1, 132. εὐ ρυυτυηῖ Αταδ. 1. 2. 3. 
λαὸς] ὡς ΧΙ. κα 6. α φισαυε ἴῃ εἰτατίοης, {εἀ ἴχ σοιητηεηϊδγίο νἱ- 
ἀεῖυν δρποίςετέ, ῬΗΪΟ 1... Χαμὼς} Χαμος )ς. εχρηπις Χαμὼν 
Οεογς. ἀπεδόϑ. οἱ υἱο}} ἀπε. σοι υἱοι (ἢς) τό. ᾿οτι ἀπεδ. οἱ υἱοι 

γι κα οἱ Ῥῃΐο 1. ς. Ασπὶ. 1. αἱϊΐψιθ Ατστη. Ἐά. δἰ ῥγατηϊαηξ 

Αγαῦ. τ. 2. Απῇ. σ᾿ 4146. Αστη, ἘΔ. γαήιίδεσεπι Ἀ]ος συτὴ ατιὶ- 

οἷο Αταῦὺ. 3. αὐτῶν} αὐτοῦ 29. 8ϊαν. Οἴτορ. διασώζεσϑ.] 
σωώζεσϑαι ῬΗϊοΪ, ς. κὶ ἐγίβογεμμν δγύ. ἱπβίραν δἷαν. Μοίᾳ. ἐπ 

εἰβοώϊαπε τὴν. τ. αἰϊΐφυς. Αται. Ἑά. αἰχμάλωτοι] ἐπ εαριϊυϊέαίεια 
ΔΓΠΊ. 1. τῶν ᾿Αμοβῤῥ.] κα τῶν ΡΙνΐο ]. ς. Σηὼν] Σιων 44. 
Οδῖ. Νὶς. 111. δογσ. πδῦεῖ ἴῃ σμογδέϊζ. τηΐηοσς ΑἸεχ. ᾿ς ποὰ 
ἀππηρις ΑὐδΌ. 3. : 

ΧΧΧ. Καὶ τὸ σπ.} εἰ (ενιϊκὶ συτὰ ἀτίσυϊο Ασγαδ. 2. ἐπὴν (ἔπιε 

οὐ δπουΐο ταῦ. Ἰ. 2. αὐτῶν} ἐἦμ:, εἰ ἢἰὶς ρίδης αἰπιησιυε, 
Ἀταὺ. 3. ἀπολεῖται] Ῥοίξ μῆς νοςεπὴ ἀϊπίησιπιπι ΑἸοχ. 1ρῇ, 
δι. Νίο. Ἐσεξ.] εξ Εσεξ. 29. απὸ Ἐσεδ. ΧΙ. Θεοῦ. ΑΠἸ. 1. 
αἰΐφιε. Ατπὶ. ΕἘὰ. εν ἔσεδ. τὸ», 1τοϑ, 118. ἐκ σεδων (Πς) ς2. 
Δαιξων] Δεδων 7» τοῦ. ῬΗΠῸ ἱ, 132. Οορε. ϑ8ίαν. ΟΠτγὸρ. Οουρ. 
Αὐπηεπὶ Οοάά. ταπταπιὶ ποη οτηδόβ. Αὐη. Ἐὰ. εχρήπης Ἰεξών Ἄτιη. τ. 
αἱ γυναῖκ.) -Ἑ αὐτῶν ΨἼΙ, Χ, τς, τό, 18, 195) 28, 32, 44) 535) ςζ) ςό, 
8, 6... 23.706, 7784, θ 5. τού, τοϑ, 128, 129, 130. 111) 134. ΟΟὨΡΪ. 

ΑΙά4. ΑἸεχ. 1ἱρί, δι. Νὶς. (ορῖ. Αὐδρ. 2. δ᾽αν. Οὐθογρ. Αστῃ. 1. 
αἰχας. Αττὰ. Εά. , αἱ 18, 128. ΑἸά. ΡΙΝΪο 1, 132, 4ς τ. Αὐτηθηὶ 
Οοάά. αἰϊφυϊ. Αττη. Ἑά. ἔτι] οτι ετι Χ. Τρ Κι Αγην. τ... προσ- 
εξέκ.} προσεκαυσ. 64.. εξεκαυσ. Ῥτίπγο, δὰ ροίϊεα προσ ῥργϑιἩΣΠΠπιπι 
ζυργᾷ ἔπεδπ), ΥἹἿΙ. τὺρὶ] κα ἷπ ἴεχῖι, δὰ μαδεῖ τηᾶγσο ἃ ῥτίππᾶ 
τηδῃι, ΔΤ. 1. ἐπὶ Μ.} ἐν Μ. ἱπ ὑπο ἰοζο, δὰ ἐπὶ Μ. ἴῃ αἷϊο, 
ῬῃΙο 1. ας. 

ΧΧΧΙ. Κατώκ. δὲ] α δὲ ς4. καὶ κατωχ. 10) 44) 745 785 76, 
84, τού, τοϑ, 118, 134. (ομρί. Γορι. Ασην. 1. αἰἴυς. Ατην, Ἑά. 
χαὶ κατωχ. δὲ (ἢς) 120. δῖαν. Οἤγορ. κατῴκησε) κατωχισε τό. 

κατωχισὰν ς8. Ἴσρ.] οἱ υιοι ἴσρ. «8, 
ΧΧΧΊΙ. ἀπέςειλε} ἐξαπες. το. κατασχέψ.} α (ἔς) Αγνδῦ...3. 

᾿Ιαζὰὴρ} Ἰαζερ ς8, ξ9.« Ἰασὴρ Οομηρ!. εκρήπιν ᾿εζὴρ Οεοτς. 
καϊελάξοντο) κατελαῦον ςΔἃ. τροσκαϊελαξετο ΧΙ. κατελαδετο 11]. 
Ατγαῦ. 3. κατελάδοντο ἱπ οἰιάγαξξ. τηΐποτε ΑἸεχ. αὐτὴν, καὶ} 

Ἃ αὐτὴν ς8. οὐπὶ “ ἥγησαι υὐπηηχυς (ας) ΑΙεχ. ἐδίαρε, εἰ (ἢς) 

δῖαν. Οἰἶϊορ. καὶ τὰς χώμ. αὖτ.) καὶ τας ὥολεις αὐτ. ΝἾἼΙ, ΧΙ. 

χαὶ κατὰ γωμ. ϑιντ. 44. οὐπὶ “- ἤρηδηῖ Ποθο οἵηηϊα ΑΥδὮ. 1. 2. 
αὐτῆς} ἐδικε ἴα τλαίσυϊϊπο δῖαν. Οὔἴτοσ. ἐξέδαλον] εξεδαλλον 84. 

κατοικῆντα οὐταὰ ΝΙ1], Χ, τς, τό, 18, 19, 

28, 30) 32) 54) 56, 57γ 595) 64. 73, 77» 85: 108, τιϑ, 128, 130; 131. 

Α]4. ΑΙοχ. Σἰρῖ. τι. Νίς. 8ϊν. Οἰἶζγοζ. ἐκεῖ ] ἐπ ἰδία πῃ. τ. 
αἰ ἴφυς. Αγ. Βα. 

ΧΧΧΙΠΙ. ἀνέξησ.] ἐνεξησ. 82. 
1", 2] Βασσαν ς9. Οαϊ. Νίς. 
Οἴἶτορ. εχργπῆς Ω χ Ασπι. τ. 
αὐτ.} α Αταῦ. 5. 

73, 76, 84, τού, χ34. 

ὁδὸν} τὴν οδ. ς8. Βασαν 
ἊΩΥ] κα 7ς. εχρείπγῖς Ἰὼγ δῖαν. 
τῆς Βασ.)}κ 186. εἰς συνάντ. 

αὐτοῖς) αὐτῶν 32, ςζ8.,;, αἀντοῖς αὐτὸς ΧΙ; 74, 
χαὶ σᾶς ὃ λ. αὖτ. εἰς τόλ.} εἰς πολ. καὶ 

τὰς ὁ λ. αντ. 44. Ἐδραεῖν] Εδραὶ 29. Εδραὶν 18, 44, 724.» 73» 
τού, 134. Οορῖ. Σάγαη Οεος. 

ΧΧΧΙΨ. τρ. Μωυσ.] Μοῇ αεοτρ. Απππ. σ. απίχις. πῃ. Ἐά. 
ὅτι] διοτι τθ. τῶς χεῖρ.} α τὰς 74) 755 84. 1ού,13.- ταρα- 
δίϑωχα} τοαρεδωκα το, ξ4,) 59, 64, 75, 108, 118. καὶ τᾶντα--- 
γὴν αὐτοῦ} αὶ πδὸς ἐξ 408 115 ἱπετίαςεπι τό, )γς. γῆν] συναγωγὴν 
ξ2. αὐτῇ 23] αἀντῶν ς2, 57, 73. Ὀδῖ. Νῖς. χαὶ ποιήσ. σΌτὰ 
ἴᾳ4.}] α 73. αὐτῷ] Ἐ καὶ τὰντι τω λάω αὐτου )ς. εμπὶ ἰὼ 
Ἄτπι. σ᾿ δἰἴαψυθ Ασῃν. ΕΔ. χκαϑὼς} καϑαὰ γ4,), 84, τοῦ, 134. 

τῷ Σ. βασ. τῶν] τον Σ. βασιλεα τὸν (Π.9) ς9ς. τὸν Σιων βασιλες 
τῶν (ἢ) ς3. τῶ Σιων βασ. τῶν 44. (αἴ. Νὶς. κα τῷ ς7» 131. 
λ τῷ Ρῥήπιο, 1εἃ οαὐορῆις πηληιβ τέσεηβ, τό. εν δεοη γέρε δες. 

Αγη). τ. αἴας. Ατπι. Εά. ὃ; κατώκ. οὐπὶ [44.} 71. Ἐσεξ.] 

Ἐσσεξ. 18. 
ΧΧΧΝν. Καὶ 15], .ς:. ἐπάταξεν] ἐπάταξαν ἴπ ομαγαξξ. τηὶ- 

ποτε ΑἸεχ. δίαν. Οὗἶτορ. Ἐ γεν (ης) Οεογρ. καταλιπ.] καΪα- 

λειπ. ςο. ΑΙεχ. αὐτοῦ ζωγρ.] αὐτοὺς ζωγρ. τ, 44, ς6, 74, 76, 
82,84) 1ού, 134. αὐτῶν ζ. 22) 2. ἄντὸν Ὁ. 16,28, τ1, 8.) 131. ἐπ 

4}]1ς οἱυφίονι δἷαν. ΝΊοία. ζωγρείαν] ζωγριαν Χ, ις, ζ1,) ςς, 64, 

γ.4.,), 75) 82, τοῦ, 134. Οσαπιρὶ. Τἰρῇ, ἐκληρονόμησαν} εἐκληρονο- 
μῆσε γι. αὐτὰ υἷκ.} αὐτῶν 1Π|, ΨΊΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, :8, το, 28, 

Α4.),. 535) 549. 577) 585 50, 64, 76, 77, 82, Βς, τού, 118, 128, 129, 130, 
121) 134. (ΟΠ ]. ΑΙά, 1ιρῦ. δῖ. Νις. Ατθ. 3. δῖαν. Οἶτγοσ. 

Αἴοοτρ. Ἄπῃ. «. ἰδίαις. Ασπι. Ἑ4. αὐτοῦ ἴῃ οσματγαξξ, τηϊπογε ΑἸεχ. 

1, ἀπάραντες) ἅπαντες Ογτ. ΑἹ. ἢ, 547. οἱ ψἱ0}} αὶ ὁ ξθ- 
Ὁνγ. ΑἹ. 1. ς. ἐπὶ] απὸ το. κατὰ Ἱεριχώ] αό4. κατὰ 
Ἰερείχω 130, 1321. κατὰ Ιερυχώ ΑἸά. 

11. ἰδὼν] υἱάϊ! Θθοῦσ. Βαλάκ] Βαλαακ 18. Οοπρί. υἱὸς] 
δυῖϊσυϊαπλ Ργθεπη τας Οοτρ. Σεπφὼρ} Σεπφων Ηἰἷς, {εὰ Σεπφωρ 
ΑἸ1δ], 44. εχρήπις ᾿Ἐφωρ 51αν. Οὗτος. εχρήπεϊξ Σεπρὼν Οογρ. 
ἐχριπυπς Σεππὼρ Ατπι. τ. αἰϊψυθ. ἄτπι. Ἑά. Ἴσρ.]. Μωσης 
19, 108, 118. τῷ ᾿Αμορῥ.] ες Δσιογγήκξο ἱπῖεγροῆτο αὐίσυϊα 

ἈΑπη. 1. δφυθ. Ασγηγ. Εά, 

ΠΙ. Καὶ 11 α 53. ΑἸΔΌ. 3. Απηεηὶ (οὐ, αἰϊφυΐ. Ατη. Ἐάὰ, 

τὸν Δ. σφόδρα] σῷ. τον λ. 7ς. λαὸν] - ἐκ: Οδοτρ. -Ἐ ἐδης 
Ἄχτη. 1. διῖσυς. Αση. Εά. προσώχϑισε]!] τροσωχϑησεν Χ, τ3:. 
Τ1ἰρῦ, δι. Νὶς. εἐφοδηϑὴ 71. ηϑυμῆσεν ΤΛΑΥΡῸ ὈΥΠῚΔ ΠΊΔΩΙΣ 130. 
αἰοζεεῖε οον ἸΜοαὀϊ Οοριῖ. Μωσχ 25] ,.71. Βαλακ τό, 20, ς2, 

57, 73», 77. Οαϊ. Νίς. ἢς πιᾶγρὸ Χ, 8:,), 130 Ρεΐπια πιᾶιι. Γἰρί, 
Μωαξ Διργαίςεῖρι. ἐξουπάὰα πτᾶπὰ 131, πὸ πρ. υἱῶν ἾἸσρ.] α Οορϊ. 
Αταρ. 3. δπὸ] ἐκ Ογγ. ΑἹ. 11,247. νυἱὼν] "9. τῶν υἱων Υ], 

31. 33. 

33’ 

34 

35" 

Ψ 

, τὰ , 

Χ 
«' Ἷπ' 

᾿ 

ἐν, ψΑ271 
Ὁ) ΘΈΣΙ 



ΑΡΙΙΘ ΜΘ 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΙ. 

4. Καὶ εἶτε Μωὰξ τῇ γερουσίᾳ Μαδιαμ, γῦν ἐχλείξει ἡ συναγωγὴ αὕτη ππσάντας τοὺς χύχλῳ ἡμῶν, 

ὡσεὶ ἐχλείξαι ὁ μόσχος τὰ χλωρὰ ἐκ τῷ πεδίου" χαὶ Βαλὰχ υἱὸς Σεπφὼρ βασιλεὺς Μωὰξ [ἦν 

ἐὰ 

ΘᾺ 

ΟΟ 5. 

1ό 

,ελυνψῴεν 29. 

χατὰ τὸν χαιρὸν ἐχεῖγον. Καὶ ἀπέςειλε πρεσξεῖς πρὸς Βαλαὰμ υἱὸν Βεὼρ Φαϑουρὰ, ὁ ἐςιν ἐπὶ 

τῇ ποταμοῦ γῆς υἱῶν λαξ αὐτοῦ, χαλέσαι αὐτὸν, λέγων, ἰδὲ λαὸς ἐξελήλνθεν ἐξ Αἰγύπ]ε, χαὶ 
ἰδοὺ χατεχάλυψε τὴν ὄψιν τῆς γῆς, χαὶ οὗτος ἐγχάϑηται ἐχόμενός μδ. Καὶ γῦν δεῦρο ἄρασαί 

δ νν ἰω Φ 3 ’΄ “ Ἄ ε ρ᾿ κι ῃ, ’ ’ 3 3 .0 -. » κῷ 9 

μοι τὸν λαὺν τῶτον, ὅτι ἰσχύει οὗτος ἢ ἡμεῖς, ἐὰν δυνώμεϑα πατάξαι ἐξ αὐτῶν, χαὶ ἐχξαλῶ αὐ- 
. » “ο “᾿ . Α΄ 93»νΝ 2 ζ΄ δ 5,9 ν ἃ ΄ . ΄ 

τοὺς εχ Τῆς γῆς 0Τι οἶδα οὗς ξαν εὐλογήσῃς συ, εὐλόγηνται, χαὶ οὐς ἂν χαταρᾶσῃ συ, χεχατη- 

βᾶντ ΑΙ. Καὶ ἐπορεύϑη ἡ γερουσία Μωαδ, χαὶ ἡ γερουσία Μαδιὰμ, χαὶ τὰ μαντεῖα ἐγ ταῖς 
, χερσὶν αὐτῶν' χαὶ ἦλϑον πρὸς Βαλαὰμ, χαὶ εἶπαν αὐτῷ τὰ ῥήματα Βαλάκ. Καὶ εἶπε πρὸς 

αὐτοὺς, χαταλύσατε αὐτᾶ τὴν γύχτα, χαὶ ἀποχριϑήσομαι ὑμῖν πράγματα ἃ ἄν λαλήση Κύριος 
ο. πρὸς μέ" χαὶ χατέμειναν οἱ ἄρχοντες Μωὰδ παρὰ Βαλαάμ. Καὶ ἦλϑεν ὁ Θεὺς πρὸς Βαλαὰμ, 

τό, 8,44, 8.4, τοῦ, τ48,110, 114. ΑΙ4, Ολι. Νὶς. Αππ. τ. 4ἰΠχυς. 
Ἀπ. Εα. 

ΙΔ΄. τῇ γιρουσ.) πρὸς τὴν γιρουσιᾶν τς, τό, 28, 30, 32, (2, 57, 

27)ν ὃς, 130, 131. (δῖ. Ν)ς. προς γερονσιᾶν 73. Μμπίῤμ; σὐπὶ ἀττὶ- 

ευἷο ὅ5ϊαν. δοίη. Μαδιὰα) Ἀχδιαν (οπηρί. 
Ατπ). τ. ἐκλείξιι) ἐχλιξιι 44. εχλιξε τό, 11:1. 
Θεέ. “- μγσυνπυμ Αἰοχ. Αγαρ. τ. 2. ἡμῶν) 4 ποό!; Αττῃ. ι. 

αἰΐίαυς. Αττα. Εά. ὡσεὶ) ὡς ΠῚ, ς3, 129. Οοιρὶ. ὡς ἂν ςς. 
ἰχλυξαι) ἐκ ωξει ΜΠ, ες, 29. 30, ς2, ς 59 49, 76, 129. Αἰεχ. Ὁ, 
Νις. ἀχλξεῳ 16, 85, 131. ἐχληξιι 28, 53, 75» 85» 130. Ἤκχλιξιν 
ς6. εκλιξη τού. εχλεξαι 44. 7:. ὁ μίσχ.) α ὁ ιτοϑ, 118. 
α« ὑῦφιυς (ἧς) 48. κ τὰ πιδ.)}ὺ α ἐκ 76. δὌχρτιηἷς ἐπὶ τοῦ 
παἰιδ. δἷλν. ἐα αρτὶ; ςυπὶ ἀγςυϊο (ορι. χαὶ Βλλ.] Δα]. σκίεπε 

δίαν. Οἴἶζτος. Βαλ. υἱὸς Σιπῷ. βασιλεὺς λ1.] βασιλέως (πε) ΝΜ. 

Βλλαχ υἱος Σεπῷ. ς:. Βα}. χ) Βαλαακ 18, )ς. Οοηρί. Βα- 
λααμ ((ς) ς;. νι} 1} Φ νιος ς1. Σιπφὼο} ἐχρεσης Σιπὼρ 

Ονοτα. εχρήπιυπε Σιππὼρ Απτ. 1. αϊΐΐᾳφυς. Αγ. ΕΔ, λίωαϑ 
νυ} ν λίαδιαμ «4. 

ν, ψρισξος) Ἴχρηήπις τρεσϑδυτίρους Οορί. 
Βαλααμ) Βαλαχκ (Ιἰς, τδὶς) ᾽ς. 

εἰαῖ ἰσποὶ τυσοαυῆς, Οεοτξ. Βεὼρ) Βαιωρ 4.4. ςςν 74. 106, 13... 
Δἰοχ. Σιπφωρ ((0) 18. εχρωπις Βοὼρ δίδνυ. Οἰἶγοξ Ἴχρτγίμοξ 

Βχοὺρ Αγὰρ. 3. Φαϑ..,α) ἰχ Φαθϑυρα ι28. Φχαϑυρα 1129. 
(σνημὶ. Βυϑερα τ8, ὅς. Αἰεκ. Παϑοιρα :9, ς4. παρα (ςτὶρίμιη 
Ῥτίπο, σὰ μος εταίωπι, εἴ πἰ ἢ} ἱπίςτινπη, 75. μυφηγήτην ΠιΑΓσΟ 

μγίπιἃ πιῆ 1106. Φαϑουῤῥὰ ΑΙὰ. ἐν 4 λαιΐοιν δίλν. δίοίᾳ. σώ 
ἢ αιλομν σςὰτὶ ἀγϊουΐο Ατπι. τ. αἰψυς. Ατπν. ΕΔ, ανιάονγα Θεοῖς. 
σλμειπυτ τὸν γνωγῆν Δριθ, 3. ἐχρήπνιηϊ εἰδήμονα Παϑοὺρ (ἢς) Ατ- 
σα ττι (Ἰοδά, δἰίχαις Ὁ] η δ. ος τς, 18, 28, 30, 51, ςῳ, 46, ὅῳ 

νυν] ἐ᾽ νῶπε 

αὑτὴ) Α 58. 

Α οἷαν. Οἴἶγοσ. 

Βαἰα» ἰὰὶς εἴ υὐίφυς, φυοα {}8- 

ΠΣ 9 7, Τό, 84, τοῦς τοῦ, αἰὐϑ, τὸ, 114. (ορὶ. Αἰεχ. 1ρί. 

Δσιῦ. 1. ἅ πη. τ᾿ δίμημς, Αὐππὶ. εἰ. ἐριν} αὶ 599. γ75η.} 

τους γ- 20. υἱῶν λαοῦ} [ἰουδα 

ἴμοῸδ τφνς νιῶν τοῦ . 129. (περὶ. υἱου λᾷου 58. κα υἱῶν Ατιῦ. 3. 

οτι; .“}" 

ιν τον οὐπν ἀπο ἷο Ατγα]ν. 2. 

δίαν. Οἰΐγος. λίγων) λιγόνταὰ ({10} 75. , ἀϊεετε Ατιῃ. Σ. ]}}- 

ᾳυς. πη. ΕΠ. -Ἑ μὲ Αγαῦ. 1.2. λχαὺς] ολαος )ς. τ πολὺς 
82. ἐξεληλυθιν) ἐξηλθιν τῷ, 7ν το, ε18. Οοπιρὶί. ἰδὲ 2} 
α 106. Αταὺ. 3. πο. τ. δἰαυς. Ἄττῃ. Εά, χατιχαλυψιν} ἐχα- 

τῆς γ5:] - φεοαά σιμἰἰενἑΐπεσι Ἀταῦ. 1. 2. ὅτος] 

ἐὄον «το; ς:. κα Ἄπι. τ. ἐχόμινςς} ἐχϑραινομίνος 72. τχϑρα- 
μένος ζ9. ἀπέναντι ΠΡΟ μη πα 130. μου] με (δῖ. 
ΝΟ 

ΔΊ. Καὶ νῦν] πεπὸ το δἷδν. Οἰἶτορ. δ::50] δεῦρο δὲ γε. 

ΑἸ. ἢν μασῖς ρεπιᾶ, 191. ἂἀρασχι) καταρασαι ΑΙεχ. ἐπαρασαΐ 
Βα]. ἡ, 611. ὧ ρὑγαιοιηῖ δων. Οὗτος. Ἄγπιεηι (Τοὐά. αἰϊφυὶ, Αστη. 

ἕὰΔ. ἐμ πᾶ ΡΕΠῚᾺ τγληι Αττη. 1. μοι} α Οεου. τὸν λ. 
τῶτ.) αὐτὸν 20. τὸν Ἰσραὴλ (εχ δοςοπιηοάλιίοης) Οντ. ΑἹ. ἴἰ, 2.47. 
τι σχ. ἔτ. ἢ ἡμ.} α 20. ἰσχύεν} εἐνιαχυει 53. ἐν ἰσχυει (ἢ) 
129. ἰσχ. ἅτ. ἣ ἡμ.} ἰσχυρότερος μα εἐςιν τς, τό, το, 28, 30, 32, 
ςς.6.4.,.73,7͵»82, τοϑ, ει8,.111. (οαρ!ὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 1ἱρί. (δι. ΝῚς. 

ὃς εἴλπι ἱπ ἴολτι, πὰ σὰν. οὐτ, ἡ γμ. πηᾶγρο, Χ, 8:, εἴ ΡΤΠΔ πηβηιι: 

130. ᾿εἰρύ, ισχυϑοτερος μὸν ς7. ταἱϊάΐονες (μα καρ δῖαν. Οἰγορ. 

τὐἰιόν πε οβ᾽ ἀΐς Ατανεοὶ (οὐ. δίφυι. Αππη. Ἑά. ἢ ἡμ.] εἰς 

πμὰς 1}. ἐὰν 13} εἰ ἀξὰ 29. Αἰά. - δὲ Ν]Ι, 32, 2, ς7, ς8, 

49. 73» 77. (δι. Νὶο.  τρ 44. 4» 74» 74» 76, 84. τού, 134. 
Ἢ ἰάοαχλ Ὁ Ἀ ἰῃ ςἰαταξι. ποτε ΑἸοχ. δυνώμεϑα} δυνηϑωμεϑα 

. χαὶ εἶπεν αὐτῷ, τί οἱ ἄνθρωποι ὅτοι σαρὰ σοί; Καὶ εἶπε Βαλαὰμ πρὸς τὸν Θεὸν, Βαλᾶχ νἱὸς 

9. δυνηϑωμεν 18, 128. δυναμεϑα θ4. ϑυνησομαι 29. ΑἸά, πα- 
τάξαι ἐξ αὐτ.) ταραταξαι εξ αὐτ. (ἢς) ΧΙ. ταταξ. αντον 49. 
ἐλῶοι ρεγενίογο δίαν. ἐκδαλῶ) εὐϊείανεμς Ατὰαδ. :.2. αὐτὲς] αυ- 
τὸν 20. ἰχ] απὸ 44, ς4. 54» 74. 74. 84. τού, 134. απὸ τηᾶγρο 
ὃς, εἰ Ῥεπιὰ τππδπὺ 130. ἐκ τῆς γῆς ἰκ τῆς γὺς ἴῃ ἔπος σοτη)ᾶ- 
τ. 11] α αἰϊεγυῖγδ εἴ φὰς δ! 5 ἱπιοδοεηῖ 29. ὅτι οἶδα] οτι οἰδα 
τι 8, 42.) 3, ζ4. ξφνόψ 74. γ6, τού, 134. (οιηρὶ. Αἰεκ. οιδα 

οτι ὃς. οὗ.) φωερε Ατπι. 1. αἰίαυς. Αται. Εά. ἐὰν Δ] αν 

ΝΠ, Χ, τό, 18, 53» ςΦ. 55» ὅφῳ. 73» 74. 77» 84. τού, 130,13}, 134. 
(οπιρί. ΑἸά. Αἰεχ. 1Γἱρί εὐλογήσης] ευλογησεις Χ, 44, (9. 75» 
ιού, 134. εὐλογῆς ΑἸεχ. εὐλογ. σ᾽] σν εὐλογ. 129. Οὐαὶ. 

α σὺ τό, 18, 18, 44) ς3» 5 ̓ν 47, 59, 73» 74» 77» 85, 128, 130, 131. 
ΑΙά. δι. Νῖς. δι3ν. Οἷἶγος. εὐλόγηνται) ηυλογηῆνται Χ, ζο, τοϑ. 

ευλογουται (ἢς) )ς. Απ. 1. αἰἴφυς. Αττι. ἘΔ. οὗς ἄν) φυέπε 

Ατπν. 1, αἰϊαις. Αττη. Εὰ. καταρασῃ) καΐχρασης 323ο.ἁ σὺ 29] 
λα Ὅεουν. Αγ. σ᾿ δίῃφυς. Απη. Εὐ. χεκατήρ.] κατηρᾶνται ξ3, 
71. καὶ καταράντ. 75. καὶ κατηρᾶντ. [τὰ (ὡροῖ αἱ εἰ ε ἤιρτα- 
ἰςήρι. ΝῊ. καὶ κικατήραντ. (οιηρί. ἐκπς ργαιπλίτῖς σαν. Οἰξγος. 
ἐχργίπιυηῖ ἴῃ πυπλ. πσυΐϊλ στη. τ. δίᾳυς Αὐσῃ. Ἑά. 

ΝΠ. ἐπορεύθη} πιᾶγρο ἐπορευϑησαν 8:. σὰν, {ἰ]. υΣ ἐπορενϑη- 
σαν ἰεροτοῖηγ, πιᾶγρο ῥείπιὰ πιᾶπυ 1320. ἐξεπορεύϑη ΑἸΔ. φγοίεδιὲ 
“μπὶ δῖαν. ὅδοῦς. Αγ). τ. δἰσᾳις. Αγῃ. Εά. ἢ γερουσία 15] 
“πε: οαϊῃ ἀπιςυΐο δίλν. Μοίᾳ. (ὐδοῦσ. φνυίποὶρε σὰπν ἀπιουΐο ϑἷδλν. 
Οἰἶρος. καὶ ἡ γερουσ.) α (Πς) 44- εἰ μέπω: οὰπι απίςυϊο (αν, 
Μοίᾳ. εἴ. ῥγίπείρεε σὰπι ἁπίουϊο δίαν. Οἴἶγορ. Μαδιὰμ) Μ.- 
διὰν Οοπιρ. τὰ μαντεῖα) “ἰνίπαιίοπει (ἢς) Ἀποηγπι. ἀρ. Απιθτ. 
Ἢ ἐίονωυσι Αταὺ. τ. 2. αὐτῷ Αὔπι 1. αἴθᾳυς, Λτηι. Ἐά. ταῖς 
χερσὶν) α ταῖς Ασα. τ. δἴφας, πη. Ἑά. χαὶ ἤλϑον] καὶ ηλϑὰν 

ΧΙ. σαν, υἱ πλϑόσαν ἰερογεῖυγ, πιλγρο ρυπια πιᾶπι 130. κα καὶ 
ἈΑγαῦ. 1. 2. εἶπαν) λεγουσὶν 19, 1ο8, 118. εἰπὸν 23, 12, 44, 

ξῷ, 7.73.» 7γ32)᾽ 73. 84. 8ς, τού, 128, 129, 1, 13... Οοπιρὶ. Οϊ. 

Νὶς. ον, υἵ ἰεγεγεῖιγ εἰπὸν, τηᾶγρο ὨΓΙΠΊΔ πιᾶπι 130. 
ΝΠΠ]Ι. τὩρὸς αὖτ.) Ἔ Βαλααμ 44, ς4» 74» 73» 76, 84, τού, 134. 

-ἰ Βαίαπι Θεοῦ. ἐδ Θεοῦ. Ασαὶ. 1. αἰϊίφυς. Ατπὶ. Εά. καῖα- 
λύσατε] {ωργαίοτίρτυσι μηνετε ἃ (εουπάλ πιᾶηυ τού. σχρτίπις χατα- 
μείνατε (οριῖ. γύκτα) - ταντὴν 190. 44) ζ4) 74, 75), )6, 8, 

τού, τοϑ, 134. δίἷδν. Οἰἶτοσ. Ατπι. 1. αἰίφυς. Αττη. Εὰ, -Ἐ ἰήσπι, 

(«ἃ υπεὶς ἱπεϊυΐ, δίαν. Μοίᾳ. ἀποκχριϑήσομ.} ἀποχριϑησωμ. 7ξ. 
τπραγματὰ ἃ] τὰ ρήματα α 53, τ6. (οπιρὶ. ρήματα πιᾶγρο Χ, εἰ 
Ῥγπιδ πιᾶπι 130. Γἰρί. πραγματὰ ὁσὰ 44) ζῳ ςβ, γ4, 76, 84, τοῦ, 

134. ρημα οσα (ἔς) )ς. τρᾶγμα ἃ (ἢς) ΑΙεχ. πρᾶγμα ὃ Ογτ. 
ΑΙ. ἱ, Ραπῖε ῥείπηδ, 191. Οεογς. ὧν] ἐὰν Ογτ. ΑΙ. 1. ς. λα- 
λήση] λαλησει 5. ρὸς μέ] εἕπι σις Ααπτ. τ. αἰϊϊᾳις. Αττη. Εά,. 
χατέμειν.) ἐμεῖναν 10. 32) 44) 54) 74.) 18Ὁν 76, 849 τού, τοϑ, 118, 134. 
Μωδξδ) Βαλακ τοϑ. Αγῶῦ. 3. Βαλαᾶκ ᾽ς. παρὰ] τρος ΧΙ, 
108. ρος ἰπ ἴεχτυ, (οὰ ταρα πιᾶγρο, Χ. ΒβΒαλααμ--Βαλαὸμ ἴῃ 
Γςοτη. 9] α δἰϊεγιτ. εἴ 4115 [5 ἰηϊετ]λοςηῖ 82. 

ΙΧ. ὁ Θεὸς] ο Κυριος τό, 73. τορὸς] ἢς εχ οοττ. ζεἀ παρα 

Ρήπο, 11. Βαλαδμ) αὐτὸν Οτξ. 1ἷ, 222. τῇ) Ἔχρεϊην τίνες 
Διδῦ. 3. 

Χ. Καὶ εἶπε] αἰκὶε συίενε 5ῖλν. Οὗτος. κα καὶ Οεος. 
τὸν Θεὸν] 2 εο οὐγὰ απίσιϊο Ατπι. τ. αἰΐφυς. Απῃ. Εά. 

Βαλαὰκ Οοωρί. υἱὸς Σ. βασ. Μ.} Μ. βασ. υἱος Σ. ):. οβασ. 
Μ. νως Σ. ς4. υἱὸς  αἰτουΐα πὶ ργα πυτεῖς τότε. Σεπφὼρ) 
εχρηπις τοῦ Σεπὼρ Οεοῖσ. Αγη.. 1, εχρηπιμης Σέππὸρ Ατπιθηὶ 

πρὸς 

Βαλακ) 



-- 

4υς., ΑΥὙτι. Εὰ. 

ΑΡ»ΙΘΜ 0 
ἘΕΦ. ΧΧΠ, 

Σεπφὼρ, βασιλεὺς Μωαδ, ἀπέςειλεν αὐτοὺς τρὸς μὲ. λέγων, ᾿Ιδοὺ λαὸς ἐξελήλυϑεν ἐξ Αἰγύπ-- τι. 

᾿ χαὶ χεχάλ ὴν ὄψιν τῆς γῆς, χαὶ οὗτος ἐγχάϑηται ἔχόμενό αἱ γῦν δεῦρο ἄρασαΐ του, χαὶ χεχάλυφεν τὴν ὄψιν τῆς γῆς, καὶ οὗτος ἐγχάϑηται ἐχόμενός μου, καὶ γὺν δεῦρο ἄρασαί 
2 Ν »Ν ,“΄ ΄ ῳψ. ΣΝ, ΝΣ κ᾿ 5.ιΝ » ΝΡ »" Ν, "», ε ΝΝ 

μοι αὐτὸν, εἰ ἄρα δυνήσομαι πατάξαι αὐτὸν, χαὶ ἐκξαλὼ αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς 
Ν ϑ ’΄ ϑ » » 9 ᾺΧ , γζά " ’ ,͵ὕ ,ᾳ 9 4 ᾳς 

προς Βαλᾶαμ, ουὅ “σορευσὴ μετ αὑτῶν, οὐδὲ χαταρασὴ τὸν λᾶον" εςῚ γὰρ εὐλογημένος. Και 

ἀναςὰς Βαλαὰμ τοπρωὶ, εἶπε τοῖς ἄρχεσι Βαλᾶχ, ἀποτρέχετε «πρὸς τὸν Κύριον ὑμῶν, ἐχ ἀφίησί 
με ὁ Θεὸς πορεύεσθαι μεθ᾽ ὑμῶν. Καὶ ἀναςάντες οἱ ἄρχοντες Μωᾶξ, ἦλθον πρὸς Βαλᾶχ, χαὶ 

εἶπαν, οὐ ϑέλει Βαλαὰμ πορευϑῆναι με ἡμῶν. Καὶ προσέϑετο Βαλᾶχ ἐτι ἀποςεῖλαι ἄρχοντας 
"2 ΄ 

“λείους, χαὶ ἐγτιμοτέρους τᾶτων. Καὶ ἦλθον πρὸς Βαλαὰμ, χαὶ λέγουσιν αὐτῷ, τάδε λέγει 

Βαλᾶχ ὁ τοῦ Σεπφῶρ, ἄἀξιὼ σε, μὴ ὑχνήσης ἐλθεῖν πρὸς μέ. ᾿Εντίμως γὰρ τιμήσω σε, χαὶ ὅσα 
Δ Ἅ; ’ ν ἰϑω ϑ ᾽ Ζσ ἈΝ ΄“-ς ἰδ “-ς 2 ’ ἙΝ 

ἐὰν εἴπης “ποιήσω σοι" χαὶ δεῦρο ἐπιχατάρασαΐ μοι τὸν λαὸν τοῦτον. Καὶ ἀπεχρίϑη Βαλαᾶμ, 

χαὶ εἶπε τοῖς ἄρχουσι Βαλᾶχ, ἐὰν δῷ μοι Βαλᾶχ πλήρη τὸν οἶχον αὐτοῦ ἀργυρίου χαὶ χρυσίου, 
9. 8 “͵,͵,ὌΨΡΨ ς"Ὁ 2) ἴω: ἴω, [ω “ Ὶ ρο 

οὐ δυνήσομαι παραξῆναι τὸ ῥημα Κυρίου τῇ Θεξ, ποίησαι αὐτὸ μικρὸν ἢ μέγα ἐν τῇ διανοίᾳ 

μ8. Καὶ νῦν ὑπομείνατε αὐτῷ χαὶ ὑμεῖς τὴν νύχτα ταύτην, χαὶ γνώσομαι τί προσϑήσει Κύριος 

λαλῆσαι πρὸς μέ. Καὶ ἦλθεν ὁ Θεὸς πρὸς Βαλαὰμ γυχτὸς, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, εἰ χαλέσαι σε 

Οοὐά, τοϊχυϊ, πη. Ἐά, αὐτὰς} α ςὅ. 
Αταῦ. 3. ἀγγέλους ΑἸδχ. 

ΧΙ. λαὺς-----χαὶ ὅτος.) δας εἴ υδ 118 Ἰηϊζειζαςοης (Π0) ς 3. 

χαὶ 15] καὶ ἰδου 17, ΧΙϑ, 4.4, ξάν, 715) 74γ. 789 765 84, 129.) 134. (ΟΡ. 
ἈΔιῦ. 3. χεχώλυφεν] ἐκαλυφεν Ψ]1. κατεκαλυψεν 44) 4) 74, 

“,ς) γό6, 84, τού, 124. εχαλυψεν Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, το, 28, 29. 30» 

32, ξς, τύ, 57, 8, το, 64, 73» 77. 85») τΌ8, 118, 128, 120») 131. 
Οοπλρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. 1ὐρί. Γαι. Νὶς. γὴν Ψ.} τὸ τροδωπον ᾽ς. 

Θεοῦ. Αππῃ. 1. αἷΐασυς. Αγ. Ἑά, γῆς] Ἔ φωοαάὶ τπρδμαΐπεηε 

ΔΙΔΡ. 1. 2. χαὶ ὅτ. ἐγκαῦ. ἐχ.- μὸν καὶ] οὐπὶ σῷ πᾷς οπληΐα 

Ὥρπαι ΑΙεχ. α καὶ ὅτ. ἐγκαϑ. ἐχ. μον Οοπιρί. οἰπὶ σον ἤρπαπε 
ἐχόμ. μου ἰΔηϊυίη ΑτδΌ. 1. 2. ὅτος] α 18. ἐγκάϑητ.) καϑη- 

ται ζ3. -Ἑ μου το8. καὶ νῦν] μα πεπε ϑῖαν. Οἷἶνοσ. Ἃ καὶ 
Οεογρ. Ατπι. τ. ἄρασαί μοι] εἰ ρταπήπυπε 5]ν. Οἴἶτορ. Ατ- 
γηθηὶ Οοαά. αἰΐφιϊ!. Αττὰ. Ἐὰ. κα μοὶ εοσρ. αὐτὸν 13] τον λᾶον 
ΤΆΔΓΡΟ ὃς. ἀρα] ἐριργεσαλίοηξ (ἄρα) δῖαν. ΟΠτορ. δυνησομ..] 

δυνησωμ. 7ς. ροιεγίπιμς ΑταΌ. 1.2.3. παταξ. αὐτ.} παταξω αντ. 
44- τᾶῦρο ἐκπολεμῆσαι Χ, ὃς. 1Πρί, πιαῦρο ῬΥΙΓηᾶ τηδηιῖὶ τὸν λαὸν 

ἐκπολεμῆσαι 120. αὐτὸν ταάταζξαι ἴῃ ἴεχῖι Γ΄ρί. ἐκδαλῶ αὐτ.] 

εἰϊείαν ἐς ἈΤτΑΌ. τ. 2. αὐτὸν Οθογς. ὥπὸ τῆς γῆς] ἐκ τῆς 

γ. ΠῚ, τςν 18, 10, 28, 30, 58, ς959 64, ὃς, 1τοϑ, 118, 128, 121. ΑἸά. 

1ρί, Θεοῦ. Ατὐ. τ. αἰΐᾳυθ. Ἀπ. Εά. α Οοπρί. ἐκ τῆς γῆς 
Ὡποὶς ἰηοϊυία Αἰεχ. -Ἐ γριεα σεοῦσ. Αὐηλ. 1. αἰαιθ. Ασηι. Ἐά, 

ΧΙῚ. ὁ Θεὸς] Φο»ιέκμς σὰπι αυτίςυἶο Οεοῖν. τρ. Βαλ.} 8α- 
Ἰάα»"ο στη τίσ Οεοῦρ, Μαίασπιο σαν ἀὐτουΐο ΑΥἹῊ). 1. 8]1Π1αυ6.Ψ 

ἈΑπῃ. Ἐά. πορεύσῃ} ἱγε Αττη. ι. αἱΐχις. Απη, Εά. ἐδὲ] 
ἐδ᾽' οὐ μὴ Ουτ. ΑΙ. 1, ραγῖς ῥγίπγα, 192. λαὸν] - ἡΐκοι Οφοτρ. 
ἕξι γαρ] ἐγὶν Ὑὰρ ἐξὶν 130. εὐλογημ.] ηυλογημ. Χ. Ταρί, 

ΧΙΗΙ. τοπρωὶ] τω ὥρωι ό4, ἢς. Βχλαχ] Βαλαὰκ (ΟΡ. 

ἀποτρέχ.] καὶ ἀποτρεχ. (ΠΠς) 82. εχρυγηϊς ἀποτρέπετε δῖαν. ΟἸτορ. 
Ἔ λίπε Αὐτὰ. τ. αἰΐχφυς. Απῃ. Ἑά. τὸν Κύρ.} τὴν γὴν Οοπιρὶ. 
ὑμῶν 15] εχρήπιϊτ τὸν ἑχυτῶν δ᾽αν. Μοΐᾳ. οὐχ] ποη εμΐγι ΑΥδΌ. 3. 
φμΐα ποη Αττη. τ, δἰ ἴαιε. Αγπὶ. Ἑ4ά. ἀφίυσί] αφησει ς. ἀφῆχέε 
44. με) μοι 44. ὁ Θεὸς] α Κυριος τς. Κύριος τοϑ, 118. 
ΟὐομρΡΙ. Αταῦ. 3. ὅς, πλᾶύρο ὃς) Εἴ ρΥΠ14 ΔῈ 130. πορεύεσσ) αι] 

τπορευϑήναι ς4, 75») 1οΒ, τ18. μεϑ᾽ ὑμ.} ὑπερ υμ. «3. 
ΧΙΜν. ἦλϑον] σαν, υὐ ἡλϑόσαν Ἰοσογεῖαγ, ΠΊΑΓΡΟ ὈΓΪΠΊΔ ΠΊΔΠΕ 110. 

Βαλακ] Βαλααμ πιεηάοίςε ς3. Βαλακ ΟὈΠΗΡ. εἶπαν] εἰπν 

(Πς) αὐτω )ςζ. εἰπὸν ΨἼ], 28, 32, ς9.) 73. 82. εἰπὸν αὐτὸν ((1ς) 

131. εἰπὰν αὐτὸν 16. εἰπὸν αὐτω Χ, ΧΙ, 18, 1ο,) 44, ζ4.. ζς» τύ, 

ς7,) τβ, ὅψ γύό, 77, 8ς». τού, τοϑ, 1:28, 130, 134. Αἰά, Γρί, (δε, 

Νίς, δΒαδοῖ σδάεῃι, (δὰ αὐτῷ τπηοὶς ἰποίυ, ΑἸοχ. -Ἑ αὐτὼ 8... ΑΥγαθ. 
1. 2. ϑίαν, Μοίᾳ. -Ἑ προς ἀντω (ῇς) ςο. Θέλει] υοἱούα! Αττη. 1. 

αἰτχυο, Ατηι. Εα, τοορευϑῆν,] πορευεσϑαι λ2ς ἡμῶν] υμὼν 

πιρῖὶς 18, ς9. 

ΧΥΝ. προσίϑ.--- πλείους} αναςαντες οἱ αρχόντες Μωαδ ἐςειλᾶν 
πλείους (ἢ) 44. Βαλακ] Βαλααμ πιεπάοίες ςς. Βαλαύκ τό. 
(οπΊ} ]. Βαλ. ἔτι} κα ἔτι 29, ς3», 71. δῖαν. Οἴγοσ. Ατηγ. 1. δ]ιὶ- 

ετι Βαλ. ἍἿΙΙ, Χ, ΧΙ, τς, 18, 28, 30, 32, ς4) ςό, 

ς 7, 8) ζ9,) 64» 73» 74» 77» 82, 84, ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 128, 120, 
130, 1317) 134. ΑΙά, ΑἸεχ. Τρῦ, δῖ. Νίς. ἄρχοντ.] Ἔ αἱος 

Αι. τ. ἃ. πτύλείους} Ὡλειονὰας ΧΙ, 19, 1ο8, 118. καὶ ἐντιμ.] 

», Ξ 

απές.} καὶ ἀπεῷ. το. 

σε τ] σοι (ἢς) 130. με πιεπάοίε τού. 

,ι, δ σας. ΑΥμη. ΕΔ... 

α καὶ Αἴωδ. 4. τάτων τῶν τρωτὼν ς8. ἀντὼν ΧΙ, το, τοϑ, 

1ι8. -Ἑ προς Βαλααμ 44. προς αὐτὸν ΧΙ. 

ΧΙ. Καὶ ὅλ9.}1 , καὶ Αγη). τ. αἰΐφυθ. Ατιη. Ἐά. λέγου- 

τοῦδε] ἤοτεε δῖαν. Οἷἴγοσ. δια Οεογς. Αγπι. τ. 
αἰτᾳιθ. Αὐῃ. Ἐά, Βχλᾶκ) Βαλαας τού. (πρὶ. Βαλάσμ τ. 

Βαϊανὶ Οεοτρ. ὁ τοῦ] υἱος τς, τό, 28, ς2, ζ7» 73» 77. 83» 130, 

131. ὁ. τοὺ ΤηΔΥρΡῸ ὃς, εἴ ΡΗΠΠῚΔ τῆΔηι] 1295. Σεπτφὼρ]) ἢς εχ (οΙΤ, 
{εὰ Σεμφωρ ῥτίμιο, 84. εχρτιιηῖς Σεπὼρ Οεοῦρ., ἀξιῶ σε] “- Ργᾶ- 
ταϊταπε ΑΙεχ. Ατὰθ. σ. 2. ἀοπονα ίριμς ἴς Αττη. 1. ὀκνήσης] οὁχ- 
νησεις ἢς, τοῦ, 134. ἐλϑεῖν} εἰσελθεῖν 4.4. 75- 

ΧΥῚ]. Ἐντίμως} οὑπὶ ας Πρηδηΐ, εἴ Ρο᾽ σε ρΡοπυπῖ, ΑΓΑΡ. 1. 2. 
σε] -᾿ σφοδρα 18, τ28. Οοπιρὶ. -Ἐ ἰάδηι (00 κκζ ἴῃ σμπαγδέξ. πηΐπογε 
ΑΪεχ. καὶ 13] ἐχρηπις κατὰ δῖαν. Οἶτορ. ὅσα] ὠαντα Χ, 
γγν131ι. ὥς δἴαπι ἴῃ ταχῖι, [64 οσία τηαγρο, 1. πανῖα ὁσὰ τό, 18, 

32) 44. ξζ) ζ8, ζ9, ὅ4, 128. Αἰά. Αἰεχ. δ᾽΄4ν, τὸῦαντὰ ἃ 1ξ, 28, 30, 

2, ςό, ς7, 73» 85, ὃς, 110. Τἰρῦ, (αι. Νῖὶς. ἐὰν} ΧΙ. Ὁ ῖ.Ὶ 
Νῖς. ἂν Χ, 1ς9) 449 74.) 75, 84, τού, τοβ, τ24. Οομρὶ. Τἰρῖ, 

διν] ἀϊχογεηὶ δῖαν. 

12. 

20. 

εἴπης} -Ἑ μοὶ ΝΙ], ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 30, 53, τό, ς7, 58, ς9, 73. ὁ 
8ς, 130, 1321. (οιηρί. ΑἸά4. (αἴ. ΝΊο. Αταῦ. 1. 2. 3. ϑίαν. -Ἐ μοι 

ἴῃ ομαγαέϊ, πΐμογε Δίεχ. μοι εἰπῆς Χ. 1 ρί. σοι} σε ς8. 1 ρί. 
α 18. (οπΡ]. “-- ῥὑταιηπτυπε Αἰεχ. γα. 1. 2. καὶ 29] κυὲ 
νυν τς. Ατη. 1. 4146. Αγηλ. Ἐά. , Αγ. 3. ἐἰπικατάρασαι) 

ἄρασαι ςς. εἰ ῥταταϊταῃξ δ᾽αν. Απιεηὶ Οοάά, δἷϊαι, Αγηι. Ἐά, 
μοι 25] αὶ 53. (Θομρρὶ. ' 

ΧΥΠΙῚ. Καὶ ἀπεχρ.} α χαὶ πη. τ. αἱϊίσιθ. Ατπλ. Ἐά, Β.- 
λααμ) ἜἝ προς αὐτοὺς 44. καὶ εἶπε τοῖς ἄὥονχ. Βχλ.} α 44. 

α καὶ (ορῖ. κα καὶ εἶπε Αταδ. 1. 2. Ορογσ. ' 

τοῖς ἀρχ. (ῆς, Ὀίπα: ἰεξεῖοπεβ) 18. 

“ Ψ 
τοῖς ἀοχ.] ἄντοις 

Οοπιρ]. -Ἐ “κε, Ἀτὰρ. 1.5... -Ἐ εὐ ἀϊκὶ! ἐς (ῃς) Οεοῦσ. αὶ ΑΓΔΌ. 3. 

δὼ μοι} μοι δὼ τς. δῶωοι μοι 20. Βαλὰκ 2] Βαλαχκ ς. 
Οομρὶ. ἄδγ. καὶ χρυσ.] χρυσ. καὶ αρΎ. 77. ϑίαν. Μοίᾳ. αο- 

Ἵ, . 4 

ἄργυριου Ή “χκουδξίον ΔΙοχ. Αι απ ΩΥ̓ΟΜ γυρίω ἢ χρυσιω ᾽ς. ΧΕ 
Οὕεοσρ. ὀ δυνήτομ.} ροξμνι δῖαν. Μοίᾳ. παραβῆναι) α (ῆς) 6. 

2γιανανίσαγε Αυρ. Κυρίου] τῷ Κυρ. ΤῬλαιπαίς. ἴἴ, γας. τῇ ΘΕ5] 
Ἔ μον ς8.λ λα Αυρ. 

Τατηαίς. 1. 5. δἰ ργοθτηττς δίαν. Οἴγοσ. 

δῖαν. Οἰἶγοσ. ἐν τῇ διαν. μὴν} α Οοιηρῖ. 

ΧΙΧ. νῦν] οὑπὶ κα ἤσπαπὶ (0) ΑΥΔΌ. 1. 2. ὑπομεῖν.} Ἐ δὲ 

58. αὐτῷ}  ἷπ ἴοχτυ, {ε μαῦρος τραῦσο, 64. ἐμ πιὸ Οὐρῖ, 
Ατγδῦ. 2. αὐτ. καὶ ὑμ.} υμ. καὶ αντ. 84. καὶ αὐτ. υμ. 7ς. 

α καὶ 53. κα καὶ ὑμ. Οορῖ. Αταδ. 3. Ατγπι. τ. δἰίφυε. Απη. Ἑά, 
ἀϊς τος εἰαηι ἈταῸ. τ. 2. καὶ ὑμ. τὴν ν. ταύτ.7 τὴν ν. ταντ. και 
υμ. 18, ςό, 128. Αἰά. τὴν νύκτα] καὶ τὴν ν. 7γ4), 114. ἠπταύτην] 

α 58. “ ρισυυης Αἰεχ. Αταῦ. τ. 2. τροσῶ. Κυρ. λαλ.] λα- 

λησαι Κυριος (ἢς) 64. δ οπιίπας ἰοφμείκν Οορτ. τρὸς μέ] νει 

Οὐδοῦρ. εαρε πε Αττῇ. 1. δἰαυς. Αππ. Εά. 

ΧΧ. Καὶ ἦλϑ.] σεπὶλ οπὶρ Αὐσ. ὁ Θεὸς] ὁ αγΐελος 128, 

αγίελος τῆλῦσο ῥτηδ πιδη 130. καὶ εἶπ: αὐτῷ] κα ὕεοτγρ. 

πάρεισιν] παρεῖσαν 10, 
ς1,) 108. ταρῆσαν Ο(οπΊΡΙ. ὅτο!} κα ς8. Αὑν. “ὦ ριαπισυης 

Αἰεχ. Αταῦ, 1.2. ἀαναςὰς] καὶ ανὰς. 85. γέηρε ΟεοΥρ. Ασῆι. 1, 
ἄχολέϑ.}) ηχολευϑησαρ (Πς) 7ς. δἰ ργαιλτος 

αὐτὸ] , ςζ8. αὐτὰ τ: 

Βαλὰκ 1] Βαλαακ ς3. 

ποιήσα!} ποιη (Π0) ς7, 73. τοῦ τοιῆσ. ᾿ 



ΑΡΙ1ΘΜΟ 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΙ. 

πάρεισιν οἱ ἄγϑρωποι οὗτοι, ἀγαςὰς ἀχολόϑησον αὐτοῖς" ἀλλὰ τὸ ῥῆμα ὃ ἐᾶν λαλήσω “πρὸς σε, 
21. τῶτο σοιήσεις. Καὶ ἀναςὰς Βαλαὰμ τοπρωϊ, ἐπέσαξε τὴν. ὅνο» αὐτῶ, καὶ ἐπορεύϑη μετὰ τῶν 

’ ρῷ ς φ ἷ δ «Ψν φ. 

22. ἀρχόντων Μωάξ, Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ ὁ Θεὸς ὅτι ἐπορεύϑη ᾿αὐτόρ' χαὶ ἀγέςη ὁ Αγίελος τοῦ 
ἰϑέ Φιο » »ῥ -ς 9Φ9ὁ}5Ὰ 9 ’ ϑδϑδ)μθννΝΜἌις, ἰδ “ 3 .. ,ν} ε ᾿ ρο 3 ων 3 

Θεοῦ διαξαλεῖν αὐτόν" χαὶ αὐτὸς ἐπιξεξήχει ἐπὶ τῆς ὕνον αὐτϑ, χαὶ οἱ δύο παῖδες αὐτοῦ μετ 

23. αὐτ, Καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν “Αγίελον τοῦ Θεδ ἀνϑεςηχότα ἐν τῇ ὁδῷ, χαὶ τὴν ῥομφαίαν ἐσ- 
΄ ᾽ “᾿ ν 2. “ ν »7 εν 2 φ- ες" ν. » ΄ 3 Ν ’, ων 

χασμένην ἔν τὴ χειρὶ αὐτϑ, χαὶ ἐξέχλινεν ἢ ὄγος ἔχ τῆς ὁδᾷ, καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ “πεδίον" χαὶ 

24. ἐπάταξε τὴν ὅνον ἐν τῇ ῥάδδῳ αὐτοῦ τὰ εὐϑῦναι αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ. 
25. 

26. 

27 

28 

Καὶ ἔςη ὁ Αγίελος τὸ Θεξ 

ἐν ταῖς αὔλαξι τῶν ἀμπέλων, φραγμὸς ἐντεῦϑεν χαὶ φραγμὸς ἐντεῦθεν. Καὶ ἰδᾶσα ἡ ὄνος τὸν 
ΓΑγίελον τῇ Θεδ, προσέϑλιψεν ἑαυτὴν πρὰς τὸν τοῖχον, καὶ ἀπέϑλιψε τὸν πόδα Βαλαὰμ πρὸς 

Ν᾿, φ0 Ν 4 ν ’ δ. » 

τὸν τοῖχον" χαὶ προσέϑετο ἔτι μαςίξαι αὐτῆν. Καὶ προσέϑετο ὁ “Αγίελος τῇ Θεῶ, χαὶ ἀπελ- 
ϑὼν ὑπέφη ἐν τόπῳ ςενῷ, εἰς ὃν ἐχ ἦν ἐχχλῖναι δεξιὰν οὐδὲ ἀριςεράγ. Καὶ ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν 

ἽΛΑγγελον τ Θεῶ, συνεχάσϑισεν ὑποχάτω Βαλαάμ' χαὶ ἐϑυμώϑη Βαλαὰμ, ταὶ ἔτυπ)ε τὴν ὄνον 

τῇ ῥχδῦῳ, Καὶ ἤνοιξεν ὁ Θεὸς τὸ ςόμα τῆς ὄνε, χαὶ λέγει τῷ Βαλαᾶμ, τί ἐποίησά σοι, ὅτι πέπαι- 

Θεό. αὐτοῖς} αὐτοὺς τό, )ς. Αὐξ. α το. ἐλλὰ)] αλλ᾽ 

ἢ ιβ8, ςό, 128. δ] φυοάζανφυς Αὐξ.- φιυοι εγο Ατπι. τ. δ᾽ ϊϊαυς, 
Ασπη. Ἑά. ἐὰν} αν 1], ΧΙ, )ς, 84. 1:4. Οοπιρί. κα τό, 18, ς1, 
ς7, 73» 74. 77, ὃς, 1320, 111. 0, Ολι. Νῖς. λαλήσω] ιλα- 
λησα ς1. ἕπω Ν]1, 18. πρὸς σὶ) εἰδἕ Οεοζ. ἐκμ 'ς Ατπι. τ. 
εἰΐηυς. Αγ. ΕἘ4ά. τᾶῶτο) ουτω τοϑ. Οεογσ. “τως 18. πσοιῆ- 
σιι(Ἶ ποιησης 1]. δῖαν. Οἴτοξ. 

ΧΧΙ. ἐπίσαξι) ισαξε 32. ἀρχόντιν) ἀνδρῶν ΑΙεχ. Μωσρ] 
Μαδιαμ τς, 64. 

ΧΧΙΙ. ϑυμῶὼ) , Οορί. Αγπι. τ. ὁ Θεὸς] Κυριος ΝΊ], ΧΙ, 
41,71. διισΐπα; ςυπῃ ἀγύςυϊο Αἰ. τ. ἐπορευϑὴ] πορτυτο Υ]Ϊ, 

τό, 18, το, 28, 30, (4. ς(, (6, ς7, (9, 64, γ3» ){. ὃς, 118, 128, 
110, 131. ΑἸ. Αἰες. 1ἰρί. (δι. Νίς. Αὖξς. αὐτός 1] -Ὁ μετ᾽ 

αὐτῶν ι’᾽9ρ. ΑπΡ. 3. Ἔ πρὸς αὐτὸν Αἰά. δῖλν. Οἤτορ. καὶ 
ἀἰνίς"} ἴγη γὰρ Οὐξ. ἱν, 380, (τ δ᾽ 1δἱ υ« Ψι. ὁ “Αγ..}, ὁ 
19, 44 τού, τοϑ, ε18. τὰ Θι}) Κυριου 44. 74. 84) τού, 134. 
“Ἔ ἐπι τῆς οὖου 19, τοῦ, 118. (οπιρί. Ἐν τὴ οδὼ τῳ ςβ, γς. 
Οορι. Ατδῦ. 3. { εβόεπι (υὉ Κ»ε 'π οἰμαγδέξ. πιίϊπογε Αἷσχ. - Ἵβδόοιι, 

(εὰ (πὶ δι ἐντὸς ἱπ ὥζῃο) εὐπὶ “Ὁ ριεπιο Αὐτὰ. τ. διαδαλεῖν) 
ἐνδιαξλειν τιθ, 82. εχδιαξαλλεν 77. ενδιαξαλλειν ΝΠ, Χ, ις, 

16, 19, 28, 30, 32, 44. 43. (4, 6ζ, ς6) ς7, 48, ςο, 64, 71, 73, 78» 
"6, 84, 8ς, τοῦ, το8, τε18, 1τ218,. 120, 111.) 134. (ουρί. ΑΙΔ. Αἰεχ. 

1ρῦ. σαι. Νῖς. Οτΐξ. ᾿νν 272. ἵν, 380. αὐτόν) - απο τῆς οδου 
53. 1:8. ἐπι τῆς οδου Χ, ΧΙῖ;, τς, τό, 18, 28, 10, 32, 4ῳ ςς, 48, 
τ, 64, 82, 84, ὃς, τού, 130, 131, 114. ΑἸά. 10΄. (αι. Νις. ϑδίδαν. 
Ἔ εκάςπν Οτίρ. ἢ}, 272, (πὰ ποῦ ἦν, 380. “εν τὴ οδω 7). Αὐζ. 

α αὐτέν, (εὐ ἰδῦεῖ ἐν υἱα οκι) Οὐοι. καὶ αὖτ. ἱπιξ.) 11]. 

πλῦει ἰὴ ςδαγβῶ. πιίποτε Αἰεν. καὶ αὐτὸς} καὶ ουτος τό, 28, 30, 
429 (2, ςζ) 7, 73ν 77». 32, δς, 130, 131. (δῖ. Νίς. ἴτγεῃ. 470. ἐδε 

οσο δᾷᾶν. Μοίῃ. ἐπιξιξζηχ.) ἐπεδεῦνκ. 16, ς9, 1τοό. εδιδηκ. 
117 ἐπὶ τῆς ὄνου) ἐπὶ τὴν ονὸν ς8, ζ9ς. ἔπι τῆς οδον (ς) ς 4. 

τῆς οὗου ἴϑηῖυπὶ 7ς. αὐτοῦ 13}, 7ς. οἱ δύ6}] α οἱ .8, ς9, 

7. 1οΒ. (οπιρί. παιδ. αὐτὰ} α αὐτὰ τιθ.Ψ 
ΧΧΙΠ. Καὶ 13] α Οεοιγ. δ. ἡ ὅν.) η ον. ιδ. 77. ἰδεσα) 

υἱάϊε δῖαν. Οὗτοζ. τὸ Θιὰ] α Θιζ (ἄς, πεπὶρςε εχ τοῦ Θὲ ροῆτε- 
τηυτη (εἷς «αι οὐ Ὁ πι} 16. ἀνϑερςηκότα) ἐφέγηκοτα τό, 77). φιοαῖ 
ΟΥ̓ Μὲ σάςεηα, Αττῃ. τ. αἰϊχιε. Αὐττὶι. Ἐαὰ. ἐν τῇ ὁδῶ} εχργπηϊξ 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ δῖαν. Οὗἶτοζξ. τὴν ῥομφ. ἐσπ.}] η ρομφαια ἐσπασμενὴ 
ῖ9, 108, 118. Απῃ. 1. δίψυς. Αστο. Ἑά. ῥομφ.} - αὐτοῦ 
Οὐ. ἱν, 189. (ορῖ. Αγ. τ. 2. «ἢ Ἰόεην Ὁ Χ ἴῃ ςμδγδᾶς. πιΐπογε 
Αἰεχ. ἰσπασμ.) ανισπασμενην Χ. τὴν ἱσπασμ. 28. χειρὶ 
αὐτοῦ} α αὐτὶ 44. καὶ ἐξέκλινεν) α καὶ τς, ς3, ςς,), ς6. Οοπνρί. 
Απηςηὶ (οάή. αἰϊφυϊ. Αππτι. ἘΔ. καὶ ἐξέχλεινεν 1 ἰρί. τῆς ὁδου] 
Ἕ αὖὐτὺς ρμήπιο, ἐκ ροίει ἀείεϊιτη, "1. καὶ ἔπορ.] καὶ εἰσεπο- 
ξίπετο τό. καὶ ἐπορευϑὴ ς8. ἐπορεύετο δὲ Οτίς. 1. ς. ἐπαταξε] 
ἔπλησε (ςοιτυρῖς εχ ἔπαισε) ζ9. επεσεν ([. 6. ἐπαισεν) τοθ, 128. 
ἢς πιῶγγο Χ. 1ἰρῦ, παισὶν 1, 18, το, ς6, τι8. ἔτυπ]ι ΑΙά. 

Ἔ Βαλαὰμ ς8. - Βαλααμ Χ, ΧΙ, 44) 74. 73. 76, 84) τού, 134. 
Οτσ. 1. ς. “Ἔ Κήεπὶ ἴῃ πιαγρίης σὶρ. -Ἐ άεπὶ δ κε ἴῃ ςπαγδᾶ. 
πΐηοτε Αἰἷεχ. “ἐ ἰάσπη, (δὰ πεῖς ἱπεϊυΐαπι, δίαν. Μοίᾳ. ἐν τῇ 
ῥα:..}] ,.7)ς. Οοπιρὶ. “- ρεσπνπυης ΑἸεχ. Αγδῦ. 1. ἃ. α ἐν 1], 
44, 74.» 765 84) 1Ιοῦ, 134. ϑδίλν. Μοίᾳ. πῃ. 1. δ᾽ψας. Αππη. Εα, 

αὐτοῦ 4] α Χ, ΧΙ), τό, 18, 8, 30, 44) 42, 53, 54, (6, ς7, {9, 23» 
4. 7ςν 76, 77. 81, ὃς, τού, τοϑ, ε18, 1218, 129, 110, 134. Οοαιρί. 

Γὰρύς λει. Νῆς. Οὐ. 1. ς. Αμρ. Αγ. 1. 2. 3. ϑ8ιαν. Οἷτγοζ. Αγ τ. 
δ᾽ 'ηυε. Ατπι. 4. τοῦ ἴάπτυπὶ (ας) ΥἹΙ. ΤῈ εὖϑ. αὖτ. ἐν τῇ 
ὁδὼ} α τό, 8, 30, ς2. 77). ὃς. (δῖ. Νίς. 4, ἴω τεχίυ, (οὰ διδαδαῖ 

ΠΊΔΓΡΟ ἐξουπάα πηδῆυ, 131. καἭὄἷῃ ἴεχῖυ, [δά τοῦ ἐκχκλιναι αὐτὴν ταλῦχο 

ρεῖτι πιλῆν) 130. οἵ ποῦδεῖ τοῦ ἐκκλιναι αντὴν, (πὶ δι ὁ ὈΓαεαγ ΠΟ, 
ΠΙΑΓΡΟ ὃς. 

ΧΧΙΝ, ταῖς αὔλ.} τοῖς αὐλ. 44) 7.5 84, τού, 134. τῶν ἀμ- 
πίλων) τῶν ἀμπελωνων τ΄, 1ό, 18, 19, 48, 32, 44, ςςν ςό, ςγ, ςβ, 
63, ς, γό, 82, 84, τού, τοϑ, ε18, 130, 134. ΑἸά. Αἰεχ. Πἰρῶ 

(δι. Νίς. Αὺς. ἀμπελωνῶν ἰδ 9. φραγμ. 19] εἰ ῥγασπιῖτς 
ἴυπῖ Αἰῦ. τ. 2. 3. Θεοῦ. Ασπι. τ. δἰίφιθ. ἄπο. Ἐὰ. ἐντῶϑ. 15] 
ενϑὲν τό. καὶ φραγμ.} α φραγμὸς 44, 71. κα καὶ δ,Αν. Οἴτοζ. 
ἐντεῦϑ. 23] εχρήπιυηϊ ἐκεῖθεν Ασττ. 1. δίᾳυς. Αγαι. Ἐά. 

ΧΧΝ. ἰδοῦσα) υἱάϊ! 5ῖλν. Οἴτοζ. τοῦ Θεοῦ] - ἐν ταις 
αὐλαξι 74.7γ6. Ἐ ἔν τοις ανλ. 44, ξ4,) 75. 84, Ιού, 134. τροσ- 
ἔϑλιψ.} προσετριψ. τοϑ. προσετρεψ. 10. ἑχυτὴν) α (4, 7ς, 
110. δίαν. Μοίᾳ. ἄντην 19. ἄντον [Ϊ, ΧΙ, γι, το, 118. ἑαυτὸν 
1τοό. εαυτὴν ἄἀντὸν (ἤῆς) 129ς. Βαίαανε ουὐτὴ δτίουϊο Ατῦ. ς. 
πρὸς 19] εἰς ΠΙΔΓΡΟ μεῖπιδ πθδῆυ 120. τὸν τοῖχ. 1" ---τὸν τοῦχ. 25} 
α Αἰϊεγῖτα εἴ 4υ2 ἰδ ἰηϊοεηδοξηῖ τς, 73. Βαλα] εἶκε Οορῖ. 
Αγοῦ. .. πρὸς τὸν τοῖχ. 2) ΑὟἿΙ, Χ, ΧΙ, το, 29, 44. 54, ςό, 
51) 74, γ6ν 76, 84, τοῦ, τοϑ, ε18. 120, 114. (οπιρὶ. [μρί. Ατοῦ. ς. 

Αταν. τ. δἰΐΐψυς. Ασαν. ἘΔ. καὶ προσίϑ.--καὶ προσέϑ.. ἴῃ σοπι. 
46] δἰεγιῖγα εἰ αὐ ἰΐς ἰπιεσηβοεηῖ ςο, τού. ἔτι) «ἐξάς ρέμα 
δίεν. Οἰτος. αὐτὴν] ἢ Βαλιαμ ζᾳ, ςβ, γ4) 75. 84) 114. 

ΧΧΨΜΝ!. προσίϑ.} Ἐετι ΧΙ, ςῳ, 74, γ6, 84, τού, 134. Οεογς. 

ἐχργ πῆς προσηλϑὲν δᾶν. Οἶτος. Θεξ, καὶ ἀπελϑ.) καὶ ᾽ς, 
119. (οπρί. Αεαϊ. 1. αἰΐφυς. Αγπη. Ἑὰ. ἀπελϑὼν) αὐ ϊείοπε 

Αὐξ. αδίγε ΑΥτι. τ. αἰΐᾳυε. Αἰτῃ. Εά. δὶς ρίεπε ἀπέηριυ! Οοπιρὶ, 
πίςη]) ἐγὴ ςθ, 73, )ς. υπέγησε 71. καὶ ὑπίξη Οοπιρί. ὧ Δεόῥβθενε 
Αἰτη. 1. αἱἴφυς. Ἀπῃ. Ἑά. εἰς ὃν} ἐν 84. Αὐχ. ἣν] ἐςιν 
ςς. ἐκκλῖν.] ἐκχλείν. 1ἱρί. διξιαν} διξια ΧΙ, 32, 44, ς8, 
ξ9, 74, γ6, 84, τού, 114: πέφεε αα ἀεχίγανε δῖαν. πῃ. 1. αἱ ΐᾳυς. 

Απη. Εά. οὐδὲ} η τό, 18,48, ς), 73, 74. 1418. Αἰά, Οδι. Νίς. 
μεφυε «ἀ ϑῖλν. Αἰτη. τ. αἰϊΐφυς. Απῃ. Ἐὰ. ἀριγειρᾶν) αριγερα ΧΙ, 
32) 44. ςΒ, (9, 74 γ)6, 84, τού, 134. 

ΧΧΨΥῚΙ. ἰδασα) υἱάΐε δῖαν. Οἷτοξ.  [δ. ἡ ὅν. τὸν ΓΑγί. τοῦ 
ΘιΣ)] . γ1. αἢ ὄνος Αταῦ. 323. οὐδεν, αἤκπα ἐνπὸ ὅγ7. τϑ Θε] 

« ανϑιγηχκοτα τοϑ, 118.  ανϑερηκότα ἐπὶ οδὼ Ν]]. - ἀνω ἐξη- 

χοτα (Πς) 19. συνιχάϑισ.) φυνεχαϑησιν Χ. (δι. Νίς. 1ἱρῇ 
ἝΞ ἢ ονος γ1. “ὁ Ρερηγπυηι δἷαν. Οἴἶτος. Οεοτζ. Βαλ. 1τ5-- 

Βαλ. 2] α αἰκεγιῖσ. εἰ φυα: Ηἷς ἱπίεγίδοςοῖ γ1. ἐθυμώθη] -Ἐ οργὴ 
ι8, ς8, 118. - ἰάεπι (Ὁ δέ ἰὰ ομεγδέζ, πίοοσο Αἰεχ. -Ἐ ἰάετα (Ὁ 

κ, Ἀπῦ. ᾿. 8. τῇ βαδδῳ} ἐν τη ρ. (3, ς8, 9. (οπηρὶ. ἐν ῥγω:- 
τας ᾿ῃ οἰαταόϊ. πιίηοῦε ΑἸεχ. 

ΧΧΥΤΙΙ. λέγει) εἶπεν Χ, τς, τό, 28, 30, 38, ς2, ξς, 47, όᾳ, 

23, 77» 82, 8ς, 1321. Αἴεχ. 1ὶρί. (ες. Νῖίς. 8ιδν. Μοίᾳ. εἰπεν ἴῃ 
ἰεχίυ, (δὰ λέγει ΠΊΔΓΡΟ ρυϊπιᾶ ππᾶπυ, 1395. τῷ Βααλ.) «ἡ ϑαΐδαιν 
Αυρ. ἐποίησα σοι} σιποιηκα σοι ΧΙῖ, τς, τό, 18, το, 28, 3:, ς3 

ςς; ὅν! ςν, 48, 64) 71) 73) 77, 84, ὃς) 1οϑ, 118, 128, 130, 12. 
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Ἀ Ῥ 1΄ Θ ἢ Μ Ο Ι. 

ΚἘ Φ. χτ. 
’ , .". ρο ᾿ 4 ΄ , [οὴ 24 Φ ,. 3 7 ΄ Ν 9 - 7 . Ψ 

χΧας μὲ ΤρΙΤΟν Τ818. Καὶ εἰπε. Βαλαὰμ τῆ ογῳ, ὁτί δμπεχαίχοις μοι, χὰι εἰ εἰχὸὺν μαχαίβαν ἐν 20. 

τῇ χειρὶ, ἤδη ἂν ἐξεχέντησά σε, Καὶ, λέγει ἢ ὄνος τῷ Βαλαὰμ, οὐκ ἐγὼ ἡ ὅγος σδ, ἐφ᾽ ἧς ἐπέ- 30. 

π 1} 
δ 2. 

ἕξαίνες ἀπὸ γεότητός σου, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας ; μὴ ὑπερρράσει ὑπερίδδσα ἐποίησά σοι ὅτως: 

ὃ δὲ εἶπεν, οὐχί... ᾿Ασεχάλυψε. δὲ ὁ Θεὸς τὸς ὀφθαλμοὺς Βαλαὰμ, χαὶ ὁρᾷ τὸν ΓΑγίελον᾽ Κυρίᾳ 31. 

ἀνϑεςηχότα ἐν τῇ ὅδῳ, καὶ τὴν μάχϑιραν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτϑ, χαὶ χύψας προσεχύνησε 
ἰῷ 7 ,) ὦ ,Ὕ,.,ῪνὋοΗνσ  , 5». ὩῈ᾽΄'΄ εν “ “᾿ς ον τνὰ .. » “ 

τῷ προσώπῳ αὐτ, Καὶ εἶπεν αὐτῳ. ὁ “Αγίελος τ Θεοῦ, διαξί ἐπάταξας τὴν ὄνον σοὺ τῶτο 33. 

τρίτον : χαὶ ἰδαὺ ἐγὼ ἐξῆλθον εἰς. διοιξολήν δου, ὅτι ἐκ ἀςεία ἡ ὁδός σου ἐγαντίαν με, καὶ ἰδᾶσά 
με ἣ ὄνος ἐξέχλινεν ἐπ᾿ ἐμᾷ τρίτον. τᾶτος, Καὶ εἰ μὴ ἐξέκλινεν, νῦν οὖν σε μὲν ἀπέκτεινα, ἐκεί-- 33. 

.“ἌΜ ΄ . Ὁ. Ν Ὡν» Ζ΄ ΄ ε “ ) .. 27 7 
γὴν δ᾽ ἂν “σεριποιησάμην. Καὶ εἶπε Βαλαὰμ τῷ Αγγέλῳ Κυρίου, ἡμάρτηκα, οὐ γὰρ ἠπιςάμην, 34. 
ὅτι σύ μοι ἀνϑέςηχας ἐν. τῇ δ. εἰς συνάντησιν" χαὶ νῦν εἰ μή σοι ἀρχέσει, ἀποςραφήσομαι. 

ν, ,ι᾽΄᾽Ηῖψἄῦ.Ἢ Ξ-εν ᾿ " " ., ΄, Ν ᾿ἴὮὦὦ 2 ΄ ᾿ ν κ εὉ 
Καὶ εἰπὲν ὁ Αγίελος τοῦ Θεϑ8 «πρὸς Βαλααμ, συμπορεύσητι μετὰ τῶν ἀν οώπων Πλὴν τὸ ρημὰ 8Ἐς. 

2 “2, . Ης »" ΄ “Ὁ. .«Ν 5» [ά δ Ν ἰϑὰ 3 7΄ 4 

ὃ ἐὰν εἴπω πρὸς σὲ, τόυτο φυλάξη φῳϑτησαι" χὰϊ ἐπορεύθη Βαλαὰμ μετὰ τῶν ἀρχόντων Βαλάκ. δ 
᾿ -«- - Ὁ 

Οοτηρί. ΑἸά. Αἱεχ. ὐρῦ σας. Νὶς. εποιηκα σοι (ῃς) ΝῚ]. πεποι- 
γχας (ῆς) ς9ς. ὅτι) τι 130. φηποά εεεε ϑἷαν. Μοΐᾳψβ. πέπαικας] 
πεπληκας. ς9. - σεπεκας, (εἰ ἔπρεῦ ε (εουπάδε ΤΥ Δ εξ ἀν υρίδ- 

Τςρῖ. Ρ͵πια τηδηυ, 130. ρεέγομῖς δῖαν. Μοίᾳ. τρίτ. τῆτο) τετο 

τριτ. 11, Χ, ΧΙΎν το, 30, ς3ν 75. 82, 84, τού, χοϑ, 118, 129. (οπηρὶ. 

ΑἸεχ. 1ἱρί, δῖαν. Οἴτορ. Οεοσρ. Ατσῃ). τ. δαυς. Απ. Εά. 

28. 

ΑΥ̓ΤΟ 

ΧΧΙΧ. εἶπε] λέγει 19. 1ο8, 118. Αυρ. ἐμπέπ'. μοι} ἐμπεπ. 

μέ 57» 73.. εδοβλιευσω μὲ τηᾶγᾷο Ῥγίτηα πιδῆυ, 130. κα μοι Οεοῦν, 
καὶ εἰ} φυῖα Α᾿ Θεοῖς. εἶχ. μαχ.] μάχ. εἶχ. οἱ, κ44. γα 
εἰαάϊκε Αττη. 1. δἰ ιθ. Ασπν. Ἐ4. -Ἐ πέάσε ΑΥΑΌ. τς 2.. ἦν τῇ 

χερὶ] α ῬΒῆο 1. ο΄, τῇ Οοπηρί. -Ἑ μὸν Ν]Ι, Χ, ΧΙ, τό, 18, 28, 

30, ς3) 84) 58) 57» 58, 95) 64) 71) 73») 759 70, 77, 83, 84. ὃς», τού, 
108, 118, 128, 1299 130, 1317 134. (ΟμΠΡῖ. ΑΙ4, ΑἸεχ. 10ΐ.. (αῖ. 

Νῖς. Αὐγ. διαν, Θεοῦ. Ατση). 1. αἰϊΐᾳις, Αττη, Ἐά. ἐξεκέντ. σε] 
ἐζεχεντ. σοι (ἢ) 30, τοό. εφονευσα σε Τηᾶῖρο ῥυτηᾶ ΤΠΔΠ 130, 
Ἢ 19 ταῦ. τ. 2. 3. 

ΧΧΧ, λέγει] εἰπὲν ΧΙ. ϑίαν. Μοίᾳ, ἐγὼ] ἐρο ὥρια Ασπῇ. τ. 
Δ᾽ αυς. Απῃ. Ἑά. σου 15] 111. Βαρεῖ ᾿π ομαγαξξ, τηϊπούα ΑἸδκ. 

ἐπέδαινες) ἐπεδης ς3,), 129. 1κ αἰτεπα βὶ δῖαν. ἀπὸ γέοτ.} εκ 
γεοτ. 10, δ 5») 108, 118. ΑΙεχ. τῆς σήμερ. ἡμέρ.) τῆς ἡμέρ. ταύτης 
ΑΙεχ. ἀοέϊε τερογὶς (ῃς) Αττη. 1. αἰΐᾳιε, Ασην, Εὰ. μη] ΜΏΝ 

ἡραγ ΑτδΌ. 1. 2. ὑπερορ.---ὅτως] ΓΛΔΓΡῸ ΡῬΓΙΠΊ8 τηᾶηι] παῤαπτω- 

μᾶτι τσαρεπεσον ποιῆσαι σοι ουὐτως 120. Ηος ἔλοϊϊε δή Ἡδεχάρία το- 

βεττετη. ὑπεροράσει] ὥπερ ὀρὰς εἶ (ἢς) ᾽ς. ὑπεριδι ἐποίησα] 
ἐχρτιπηϊ ὑπερεῖδον ττοιῆσαι δίαν. Οἴἶτος. εχρήπμηιηι ὑπερεῖδον τὶ ποι- 
ἤσαι Αἴτη. 1. αἰϊΐαυε. Αττη. Εά. σοι] α ΧΙ, τς, τό, 64, 77, 131. 
ἅτως] οὕτω ς. τοῦτο 11], ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 30, 32, ς΄» ςύ, ς 7), 
64, 27, 81, 8ς, 128, 130, 131. ΑΙά, (δῖ. Νίο. διδν. ὥς πιᾶῦροὸ Χ. 
1ἱρῆ, τὸ πραγμᾶ τοντο 29. ὅτως ἴῃ ομαγαέξ. τηϊποτα ΑἸεχ ὀἐχὶ] 
ον ξξ. 

ΧΧΧΙ. ᾿Απεκαλ. δὲ] εἰ ἀρενμῖε Θεοῦ. Ἀπτ. 1. αἰϊΐχυς. Αγ. 
Εα. Βαλαὰμ) τα Βαλ. 16, 28, ς7, 73» 77. 8.» 128, 130, 131. 
Αἰά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. του Βααλᾶμ ρείπιο, ἴεὰ του Βαλααμ εχ οοττ. 

18. Κυρίου] του Θεου ΝΙΙ, Χ, ΧΙ, τό, 28, 30, 32) 44γ 54) 5 59 
64, 739 749. 7.5 705 775 82, 84) 8ς, τού, 1215 1324. ΑΙεχ. 10, δῖαν. 

Θεοῖς. ἄς ἴῃ τεχῖυ, (εὰ Κυρίου τηᾶγρο ῥγϊπηὰ πηδηϊ, 130. τῷ Κυριξ 

προ ὃς. ἀνϑέερηχ.} - ἐδ Αὐπὶ. σ᾿ αἰΐψιε. Ασα. Ἐὰ., ἐν 
τῇ ὁδῷ] τὴ ονω (5) ΧΙ. εχρήπηε ἐπὶ τῆς ὁδὲ δῖαν. Οὗτος. τὴν 
μάχ. ἐσπ.} ἡ μαχαιρὰ ἐσπασμένη 10, τοϑ, 118. ΑἸ). 1. 4] Παιις. 
Ασπη. Εα. μᾷάχαιρ.} ρομφαιᾶν τηᾶγρο Χ. 1᾿ρί. αὐτὰ Ωδ (. 
π᾿ ομαγαέξ. αὐϊηογε ΑἸοχ. χύψ.} - Βαίαανε Αταὺ. 3. τροσε- 

κύν.} -Ἑ Δ Αταῦ. 2. 8ιαν. Μοίᾳ. Ασπι. 1. δἰἴᾳις. Απτη. Ἐά, τῷ 

ποροσώπῳ] ἐπ  αείενε ταῦ. 3. ΑΓμπ.. 1. αἰΐχυθ, Ασπλ. Εἀ. αὐτῷ 

111.7 . 129. ΟΟπΡΡΙ. 
ΧΧΧΙΙ. Καὶ 13], 5ϊαν. Οἶτος. εἶπεν] λέγει Χ, τς, 16, 

48, 30, ς2, ςζ) 57) 64, 73» 77. 829 131. ΑΙεχ. 1ἱρί. ἧς ἱπ ἴεχίμ, 

(δὰ λέγει ΓΛΔΓρΡῸ 8 ς» εἴ ῥγἰπΊᾶ Τηδη11 1395. αὐτῷ] α 84.75-. τὰ 
Θε5} Κύριε τό, 131. ονιὶπὶ οὐ αυτίουϊο Οεοτρ. διατί] ἐνατι 

ς2, 74. ΑἸά. ἐπαταξ.} “Ἐπ Απη. τ. αἰΐφυς. Ασπη. ἘΔ, ὄνον 
400] κα σου Ατηϊ. 1. αἰϊϊαις. Ασῃ. Εα. τῶτο τρῖτ.--τρίτ. τῶτο] 

« ῬὈσίεπια εἰ αυδὲ [εἶδ ἱπιεηασεηῖ 120. τῶτο τρίτ.} τὸ τριτ, 82, 
1ο8. τατὸ δὴ τριτ. 84. τριτ. τετὸ ΧΙ, τό, 30, 32, ςζ, 57) 73» 
75) 77, τ, 131, 134. (αἴ, Νῖς, δῖαν. Μοίᾳ. αὶ τοῦτο 19) 44: 

»-- 

καὶ ἰδοῦ ] , καὶ Οὐ. ἵν, 389. δες σετο ϑἷαν. Οἰἶζγορ. ἐξηλϑον] 

αεἰνεπίως βιπὶ Θεοῦ. εἰς διαβολὴν σ8] Ἔχρτίγηϊτ διαδαλεῖν σε Οδογρ. 
ἐπ εἰϊδέίοποηα εἰδὲ Αὐτὰ. τ. αἰϊααε. Ατγην, Εά. ἐκ ὥγείχ) εκ εὐϑεια 
ξ9. Οὐ. 1, 6. ΠιαΓρῸ οὐχ εὐϑειῶ οὐκ αγαϑὴ ς8. εὐϑεια τλᾶγρο τι8. 
Ἰσονηρὰ ΤΛΆΥΘΟ ΡΥΪΠΊΔ ΓΊΔΠΙΙ 120. μου} ἐμοῦ ΨΙ!, τό, ς4, ς7, ς8, 
80, 64, 73» 755) 77, 8:,) τοβ. Οαξ, ΝΊς. καὶ ἰδουσα) εἰ υἱαϊϊὲ 
ΘΟ ογρ. με] α 18. ἐξέκλινεν] ἐξέκλεινεν Τρ, - ἀπ᾽ ἐμξ 
Οὐρ. 1. ς. εἰ ργηλ τς Οεοσρ. τρῖτ. τῶτο) τοῦτο τριτ. 84. 

τού, 129. Οοιρὶ. ΑΙεχ. 10. Οτρ. ]. ο. σεογρ. ΑΥπ). σ. δας. 
Ἀπ: Ἑά. 

ΧΧΧΊΙΙΠ. Καὶ εἰ μὴ ἐξέκλ.7 53. μὴ ([ς) τοϑ. καὶ νὺν εἰ μὴ 

ἐξέκλ. Ῥτοςορ. ἰῃ δῖ, Νὶς. δά 1. ἐξίκλινεν} ἐξέκλεινεν Χ. Τὰρί, 
Ἔ ἀπ᾿ ἐμον Ν1], Χ, ΧΙ, τς, 18, το, ςς, ς6, ς8, ς9, 6, 82, τοβ8, 
128, 131. (ὐοπιρὶ. ΑΙά, ΑΙεχκ. ΤΕἰρί, δῖαν. Ατὐπ). 1. δἰφιθ. ΑὙπ). 
ἘΔ. -Ἡ ἀπ᾽ ἐμου τριτὸν τοῦτο τό, 428, 32, ς2, ς7, 73) 85. (αἴ. ΝΊς, 

ὀὖν] ΑΙ, Χ, ΧΙ, ᾿ς, τό, 18, 28, 30, 32) 44» 52») 537) 545 54, 56, 

57), 48) 50) 64, 73) 757 γ6, 77. 82, 84, ὃς, τού, 1295 130, 131) 13. 

ΑἸΙά. Αἰεχ. 11ρΡ.. Οχϊ. Νίὶο. δῖαν. Οἴἶτοσ. Ατπὶ. 1. αἰϊΐφυθ. Αση. Εά. 

σε μὲν} ἂν σε μὲν τό, 18, 28, 30, 32, 52, ς4, δύ, ς7, 59, 73» 78: 77» 
ὃς, 128, 129, 130, 131. (οιηρί. ΑΙά, (δῖ. Νὶς. σε μὲν ὧν Οτΐς. ἷν, 

389. κ μὲν Ατιῃ. τ. δἰϊΐφιιβ. Αττη. Ἐπ, ἐκεῖν. δ᾽ ἀν] ἐκεῖν. δ᾽ αὖ 
(Πς) .-8. εἰ εαπὶ 5[αν. Οἴἶγοσ. Αἰπη. σ. ἰΐχας. Ατην. Ἐά. ἂν 
τσεριτ.} α ἄν τό, 18, 77, 158. ὦ υἱγιπιααε (6) 131. δχρεπγαηῖ 
τοεριποιησάμενος Ατη). σὰ αἰδαχιθ. Αὐπι. Εα, 

ΧΧΧΙΝ. Βαλ. τῷ ᾿Αγί.) τω Αγί. Βαλ. 44. τῷ ̓ Αγί.} «ὦ 

“πρείμπε οὐτὰ ἀτίϊουϊο δῖαν. Κυρίου] α ς3. ΑἸῺΡ. 1.2. τὰ Θες 
54. τοῦ Κυρίου (αἵ. Νὶς. Κύριε Οτίρ. ἱν, 330. ἡμᾶρτ.) - ο 
Ῥοριῖιε Αταῦ. 1. 2. ἠπιςάμ.) ἐπιςαμὴν 110. μοι} υπεὶς 'π- 

οἰυάϊε ΑἸδς. ἐν τῇ ὁδ.} α Οδογσ. εχρήμς ἐπὶ τῆς ὁδὰὲ ϑῖαν. 
Οἴτορ. ἐν τῇ ὁδ. εἰς συν.) εἰς συν. εν τὴ οὗ, τό, 28, 30, 32, ς 7, 
ξςθ, γ3ν 7790 8ζν 130, 131. ρ΄, (Αι. Νὶς. εἰς σὺν. μοι εν τὴ οὐ, 
ΨΙΙ, Χ, τς, 18, ςς, τό, το, 64, 82, 128. Αἰά, Αἰεχ. Οής. 1. ο. 
εἰς συνᾶντ.} -᾿ με τοϑ. Οοπηρί. -1- εὐγαπι Καεῖς πιεα Οδοῦσ. κ ϑίδν. 
Μοίᾳ. μὴ] αὶ 75. σοι ἀρκέσει} σὺ ἀρέσκει ([ς) τό, 7ς. 

σοι ἀρέσκει 11, 11, Χ, 18, ς3) ςς,) ςό, 279 73» 74. 76» 77ν 827 83, ᾿ “τ 

84, τού, 1295) 1315) 134. Οοιηρί. ΑΙά, Αἰεχ. 1)ρ΄. σοι ἀρεσχη ς8, 
ξ9, 64, 130. (τ. Νίο. δίαν. Μοίᾳ. σοι ἀρεσὴ τς. σο: δοκεῖ τὸ» 

1οϑ, 118. δόοχεῖ τπᾶγρο Χ, 8ς. 110. εἰδὲ ἀος ρίαεεε (ορῖ. ὦπο- 
ςσραφ.] ἐπιγραῷ. 32. -Ἐ ἐλίπε Αται. 1. αἰΐαυε. Αἰτῃ. Ἑά. 

ΧΧΧΨΝ. τρὸς Βαλ.}] α πρὸς ς2.. Βαίΐαπιο συχὰ ἀγουϊο σεοῦρ. 
Βαίϊααπιο οὰτα ἀπο ]ο Ατπὶ. 1. αἰϊΐφαε. Ατηι. Ἐα. συμπορεύϑ.] 
Ἔ δὴ τοϑ. 2 δῖαν. Μοίη. Θεοῦ. Ασῇ). 1. αἴπαιε. Ατια. Εά. 
ἀνϑρωπ. “Ἔ τδτὼν καὶ Κυριος κατενοδωσει τὴν οὗον σου ςζ8. -Γ τδτὼν 

44. 74. 73. 76, 84) τού, 134. Οἥρ. 11, 272. τ δ Αταδ. 3. ἀοπιῖ- 

πἰδες ἐμπρ ἐΐς (ῆς, Ὀϊπα Ἰεξεομ 9) Αγπι. σ. αἰΐφυθ σην. Ἑά. ἐών] 
ἂν τό, ςγν 745) 75. 77, 84, τού, 1305, 134. Οομρ]. (αἴ. Νὶς. ἄν 
(επιεῖ, εἰ ἐὰν 1επιεὶ, Οτῖρ. ἵν, 380. πρὸς σὲ] εἰδὲ δῖαν. Οεογς. 
Αχτη. 1. δἰίᾳιις. Ατν. ἙΕα. εἴπω] λαλησω ς3, 129. Οαμρρὶ. 

λωλησει Κυριος )ς. 450 αἴσαπι Αὐγη. 1. δἰἴφιθ. Ἄττῃ. Ἑά. 

φυλ. τοοιῆσ.}] α τῶᾶτο )ς. αὐτὸ ποιήσεις ὨΔΓΡῸ 85 Εἴ ΡγΓηᾶ τηΔΠῸ 
130. ποιήσεις ΤὨΔΓΡῸ ἰδουπάα τηᾶπιὶ Χ. ἴς εἴϊδιτι πηᾶῦρο 1ἱρί. 
φυλάξη] φυλαξαι 44. δ8ιαν. Οἶτογ. Ατἴπι. 1. αἰϊΐᾳιθ Ασηχ. Ἐάὰ. - 
λαλῆσαι) α τῷ. Ἔ ἡμά Αταῦ. 3. Βαλάκ) Μωαξ τοό. Βα- 

λαακ ς3. ( ̓οορὶ. 

τοῦτο 

- 



ΑΡΙ 
“ΚΦ. ΧΧΊ]. 

4 » Ρ’ ῤ, φ. “ ᾿ [ 8 36. Καὶ ἀχόσας Βαλᾶχ ὁτι ἥχει Βαλαὰμ, ἐξήλϑεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ, εἰς πόλιν Μωδξ, ἥ ἐςιν ἐπὶ 
ων ε “7 3 ἰφε Ὡὥ 3 2 ΄ ἰαὲ έῬρ 

τῶν ὁρίων Ἄρνων, ἢ εἐφτιν εχ μέρους τῶν ὁρίων. 

ΘΜ ΟοΟ Ἰ: 

Καὶ εἶπε Βαλαὰχ πρὸς Βχλαᾶμ, οὐχὶ ἀπέςειλα 
, πρὸς σὲ χαλέσαι σέ; διατί οὐχ ἥρχου ππρὸς μέ; ὄντως οὐ δυνήσομαι τιμῆσαί σε. ἃς 

Καὶ εἶπε 

Βαλαὰμ «ρὸς Βαλᾶχ, ἰδὲ ἥχω πρὸς σὲ γῦν' δυνατὸς ἔσομαι. λαλῆσαί τι; τὸ ῥῆμα ὃ ἐὰν ἐμξάλη 

ὁ Θεὸς εἰς τὸ ςόμα μου, τῶτο λαλήσῳ. Καὶ ἐπορεύϑη Βαλαὰμ μετὰ Βαλὰκ, χαὶ ἦλϑον εἰς 
πόλεις ἐπαύλεων. 
ἄσχουσι τοῖς μετ᾽ αὐτϑ. 

Καὶ ἔϑυσε Βαλὰχ πρόδατα χαὶ μόσχους, χαὶ ἀπέςειλε τῷ Βαλαὰμ χαὶ τοῖς 

Καὶ ἐγενήθη πρωΐ’ χαὶ σαραλαξὼν Βαλᾶχ τὸν Βαλαὰμ, ἀνεξίδασεν 
αὐτὸν ἐπὶ τὴν ςἤλην τῷ Βχάλ, χαὶ ἔδειξεν αὐτῷ ἐχεῖϑεν μέρος τί τὰ λα. 

᾿- βῳ ΄ ϑ ἰοὺ 3 

ΚΑῚ εἶπε Βαλαὰμ τῷ Βαλᾶχ, οἰχοδόμησόν μοι ἐνταῦϑα ἐπ]ὰ βωμοὺς, καὶ ἑτοίμασόν μοι ἐν- 
ταῦϑα ἑπ)ὰ μόσχους, χαὶ ἐπ]ὰ χριός. Καὶ ἐποίησε Βαλᾶχ ὃν τρόπον εἶπεν αὐτῷ Βαλαάμ" χαὶ 

23. 93 ΄ ἯΝ Ν Ν Ν ᾽ὔ ΝΡ» Ν ἣν δ ’ Ν ρ᾿ 

ἀγήνεγχε μόσχον χαὶ Χριον ἐπι τὸν βωμόν. Καὶ εἶπε Βαλαὰμ ΄ρος Βαλᾶχ, ποαράςηνι ἔπι τῆς 
΄ ͵ » »Ὃ ε ᾿ ᾽ ΄ :““ 5 7 

ϑυσίας σου, χαι πορεύσεμαι, εἴ μοι φανεῖται ὁ Θεὸς ἐν συναντήσει, χαὶ ῥῆμα ὃ ἐάν μοι δείξη, 
“ο Ν ΄ Ν “ , Σ᾽ “Ὁ 

ἀναγ[ελῶ σοι" ἰκαὶ πταρέςη Βαλχχ ἐπὶ τῆς ϑυσίας αυτξ. Καὶ Βαλαὰμ ἐπορεύϑη ἐπερωτῆσαι 
ξ΄ » , Σ “ “ Φ ε ον 2 ις εκ 3 

τὸν Θεόν' χαὶ ἐπορεύϑη εὐϑεῖαγ' χαὶ ἐφάνη ὁ Θεὸς τῷ Βαλαᾶμ' χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Βαλαὰμ, 

ΧΧΧΧΙ. Καὶ ἐκάσ.ἿἾ ἀκουσ. δὲ τό, 7). κα καὶ ρείηο, ἔοι (μρεᾶ- 

ἔςτῖ; ἅν {τουτί τρδυϑν 651. Βαλακ) Βαλαακχ ς3, τό. (οπιρί. 
Ἀχ..)} πδν ς3, 129. (ἰοπιρί. αὐτιΒὨθΆῳΨὅαὐτοῦ 12, ς8, (9, 7ζ. 
πιίλιν) πόλεμον (ἤς}) 10. ἥ ἐγ. υὗπτ αὶ ἐς. 2} α αἰϊεγιῖγ. εἴ αυδδ 
δὶς ἰητοάςεις ς 3. Αταῦ. 31. ἰειν .] Ἐν ς.- 1 τ μέρους Χ. 

1 ρί. ἐπὶ τῶν ὁρ.} α ἐπὶ 1ιἰρύ τῶν ὁρ. τι" ----τῶν ὁρ. 45} 
α ροῆιοπι εἰ αὐ ἢἰ5 ἱπϊεηαςειῖ, (οἱ πιαγρὶπὶ δἀΐςπρῆς μγῊλ τπλη 8, 
210. ᾿Αξνων) ἐχμηιηϊῖ ᾿Αλρῶν ούτε. Ἡ ἰγιν 22] ὁ ἐγιν 1, 

Χ, ΧΙἧΙῪ, τῳ γι. ἱρύ. α τοό. Απῃ. τ. αἰἴψυς. Απῃ. 4. Ἔ κκα 
Οεοισ. ἐκ μέρους] εἰς μέρος τό, ς2, ς7, 131. - ἀπία, πῃ. 1. 
δἰίφυε. πη. Εα. ὁρίων υἷ:.} ἘΞ Αρνων ς 3. 

ΧΧΧΝΙ. Καὶ εἶχε) “ἰχὰ ἀμί δῖαν. Οἰγος,. Βαλαχ] 
Βαλαὰκ ς,, ςό. (οπιρί. διιοευΐυπὶ ργσιηιῖς Οεος. Ὡρὸς 
Βαλ.) δΒαίανιο εὐπὶ απὶουΐο Θεοῖς. Βωίσαπο ςὰπὶ ἀπὶουΐο Ασπι. 1. 

αἰΐφυς. Αγ. Ἑά. αἀπίςειλα) απορειλαᾶς ρτγααντισος 19, 44. ζῳ 
4, 739. 76, τοῦ, τοϑ, 1τ18, 124. (σαρί. ἰάσπι ἔων Ἀ ἴῃ εἰϊαγλέϊ. 

χηϊποῦς ρῥγασπηῖς ΑἸεχ. ἰάςπι (Ὁ ὃκκ ργσπτυπι Αχαρ. 1. 2. 3. 
ατογίλλὼν ρεαπιτιης 18, 128. εἴ ως, ςεῖ ρμγαπιτεηάυπ), ἀπορελο 

λων τοίςτῖ πιλγρο 64. τωρὸς σὶ) α δ'.ν. Οἰγος. ϑιατί ) καὶ 

διατι ι18. Ατὰῦ. 3. ἔρχου) Ἔ ἐμ Οεοι. 

πρὸς μέ) αἰ ξ:-- ὠ ὥἕντως οὐ δον.} ποντως οὐ δυνήσομαι τς. κ« δυνη- 
σομαι οντως 1[{. οντως; οὐ δυνησωμαι 72. κα οὐ 129. (μδ)υηρὶς 
ἐϊπιρέλιοποῖτι ἱπιετγοραῦναπιΊ Αἰεχ. γετενα ποὸὴ ῥοίμὶ δίαν. Οἰἤἶέος. 

συσπαυἰποιέμε βὶ κοπ ἐγασε γουε α ῥοίο. Ἀπῃ. τ. δἰΐᾳφυς. πη. Εὰ, 

ΧΧΧΥ. πρὸς Βαλακ] τρ. αὐτὸν τού. πρ. Βαλαᾶκχ ς3, ς6. 
(οπιρί. δωίσεφ εὐπὶ ἀπιου]ο (σεογζ. Ασπὶ. τ. αἰθᾳυς. Απη. Εμὶ- 

ς"] ρμοῇ ἵμωης ν. μίεης ἀπιηκυυας τόν 8, 44. 53ν 54) 54, 64. 74. 74» 

"6, τού, 131, 134. 06. 5ῖλν. Οἴἶτος. Δττῃ. τ. αἰϊΐψυς. Απῃ. Εά. 

νῦν] ΒοΩ͂ ἴλπὸ ν, ποῃ ἐϊπιηφυυπι τό, ιϑρόψ 131. 1ἰρί. Ατπῃ. 1. «[}- 

ᾳυς. πη. ΕΔ. κα 53, 55. καὶ νὺν 44. 54. 742 73» 70, τού, 134. δίαν. 

Οἴἶτος. δυνατὸς ἴσομαι!]) δυν. ἐσωμφι 7ς. Ατη,. 1. αἰΐφυε. Ατττ. 
ἘΔ4. δυν. εἰμι ς3, 71, 129. Οοτηρί. μὴ δινησομαι 44) 74. 16, τοό, 
134. εοῦξ. μὴ δυνατος ἐσομαι ς4)75.- τι; τὸ ρῆμα ὃ] ρημα, 
πλὴν τὸ ργμα ὁ τοό. τι ρῆμα) ὕλην τὸ ρημὰ ὁ 44, 54. 74. 78ν 79», 84 

134. τιν οὐ τὸ ρῆμα ὁ (Ἰυτεττορϑῖῖνο} 15. α τί 539) 71. τι τὸ ῥῆμα, 
ὁ (οανρ!. υἱρῦ φυία κὶ νενόμπι, σκρα νεγόμαι (ορῖ. αἰ φιοαὶ «οὐ δὰ πεν 

[4 φαρά Ἀττι. τ. αἰΐΐφυς. Αγπι. 4, ἐαν] ᾳ 82. δ[αν. Οὗτος. ὧν 
(οπιρ. ἐμδ. ὁ Θεὸς] ο Θ. ἐμδ. 18. ἐμξχλη) βαλη 11. εμ- 
ὄχλν μοι 428, ς. ὥς πιᾶγρο 8:. ὁ Θεὺς] δονπένν, ουπὶ ἀπτίςυϊο 
οἰλν. Οἴτγο.. τὸ ςσόμα] τὴν καρδιαν 111. τὸ γκόμα ἴῃ ςμαγαέξ. πγΐ- 

Ὁοῖς Αἰσχ με] 75. τῶτο] τὸ (ῇς) 29. οὐτω 7ς. α Ὅτοις. 
λαλήσω] και λαλ. 18. φυλαξαι λαλησαι (ἢς) 29. φυλάξω λαλησαι 

10. 539) :6, τοϑ, 118. (ουνρὶ. ΑἸεχ. ἧς πιᾶγρο ὃς; εἴ ρτγἰπη)ᾶ πηᾶηὰ 

ι30. φυλαζόμᾶι λαλησαι πιλγρὸ Χ. 1 1ρί, 
ΧΧΧΙΧ, Βαλὰκ) Βαλχαᾶκ ς3, ξ6. (οπιρί. Απῃ. 1. Βαλ. 

μετὰ Βαλ.}] , μετὰ Βαλ. 44. πιᾶγρὸ γρ. καὶ Βαλακ μετα Βαλααμ 
ς8. πύλες) πολιν )γ, 11. ἐπαύλεων) ,αἴογκπι (ῆς) Αγ. 3. 

Ἐχργπηϊῖ ἸῺ π πὶ. Πηρυΐλῃ Οεοιν. 

ΧΙ. Βαλᾶχ) Βαλαακ ς3) 56. (οῃρί. 

φησις “το Αταὺ. 1. 2. 

τρίδ. καὶ μίσχ.] 

μέσχ. νὰι ωροδ. ζῳ, ᾽ς. ϑδίαν. Οἴἶτοσ. Ἀπη. 1. ἅ]Π4υς. Αππι. Εά. 
ἀπιςλε) πὴ 4 Αταῦ. 1. τοῖς ἄρχ.) τοις αρχ. ἄυτον ᾽ς. 

3 ."ε᾽ 1: οὐκ: ταῦ. 1. τοῖς μετ᾽ αὐτὰ) αὶ 7 5. 

ΧΙ. Καὶ ἐγ. τρ.] καὶ ἐγ. τὸ τρ᾿ 108. α 19. ἐγένετο ΙΠΙΆΓΡῸ 

ς8. ὦ αὔενι οὐἿἨὨ και μιο πιαπς (υρῖ. εἰ φεακίο αζαπ οἹἹ πιαπε 

Ασπτῃ. 1. δἰΐϊψις. ἅτ. Εά. χαὶ 2] α Ἅπι. τ. ταραλαῦ.) 
Ἔ πε ἰρψο Δτπι. τ. Βαλάκ) Βαλααχ ςἴν ς6. (οιηρὶ. δαἰσαξ 

Ῥγπιο, (αἱ δωαὲ εχ οοῖτγ. Αγην. 1. ἀνεϑιφ.) εἰ ργαιηϊπυης ϑίαν. 

Οὔννους. ὥςεοι. ἐκὶ τὴν ςηλ.) {υρεκίςτρῖ. ἐπη (ἢ) τὸ υψος αἱϊα 

π)δηι τοό. ετὶ τὰ υψηλα ηιᾶγρο ρτίπιδ πηῶπὰ 130. ἐκ γὰρ τῶν 
ὑψηλῶν ᾿ς αἰυΐςης Βρϑϑϑρ. ἰὼ (δῖ. Νὶς. 3321... τὰ Βααλ) α τῷ 
ς3. του Βαλχαὰμ ([) 20. αὐτῷ ) « δὶς ςό. μέρος] εκ μιρες 

ς1. τι} α 18, 82, τοῦ, 128. «Ὁ Πὶς αὑτω ςό. τὰ λ.] απὸ 
τον Δ. τοῦ. 

Ι. Βαλαὰμ) Βαλακ ρῥηίπιο, ἔειὶ ροΐεα κ ἱπ μ πυυιλῖυπν (ς) 7ς. 
τῷ Βαλ.] τὸν Βαλ. (ἔς) 111. δὠ Βαί, ειπὶ ἀπὶσυΐο δίαν. Βα- 

λᾶχ) Βαλαακ ς3,) ς6. Οοπρί. Αἴφυε ἴϊὰ υϑίᾳφυς δΒαδεῖυγ ἴῃ ἀϊᾶιὶς 
(Ποιἰι. εἰ Ερίοη6. ϑυβῃςϊαῖ (σπιεὶ πουυ!ξ. ἑτοίμ.σ.) ἜἝ ἃ. Ατ- 

τησηὶ (οάἠά. αἰϊφυ!. Αππ. Ἑά. ἐνταύϑα 25} ὧδὲ 19, τοβ, 118. 
α 29. 44. ς8.. γι. (ὐορε. Αταῦ. 4. 

11. ἑποίητ.- Βαλα;μ) ηἡτοιμησεν αὐτοὺς 44. 

Οεοις. εἶπεν] πασπείσο!! δῖαν. Οἴἶγος. 

“ μεσιταπῖ νοςὶ Αἰεχ. Αγαῦ. ι. 2. 
ςἰιαγαές, πίπογε Βαλαχ καὶ Βαλαὰμ ΔΑΙεχ. 
οὐ κἶνπε εἰ κπαλι 4, ἰεἴζα (ὐςοῖφ. 

111. «πρὸς Β.λ.} τωρ. τον Βαλ. τό, ς7, 78) 77» 8, 131) 134. 

(δι. Νὶο. δαίσεο οὐπὶ ἀϊσυϊο τοῦς. Απῃ. ε.Ἅ τῆς 9υσ.} 
“μετ βεία εὐπὶ ἀπὶσυΐο δῖαν. Οἴτού. σου} α 44, ς3, 74, τού, 
134. καὶ 2} ἐγὼ δὲ ΧΙ, τς, τό, το, 28, 30, 32, 44.) 52, ξῳ ςς, 

ς7. 64, 73» 74) 75ν 76, 77ν 82, 84. ὃς, τού, τοβ, 118,130,.131) 134. 
ΑΙεχ. (δι. Νις. ἡ φγο Οεοιγ. Αγπὶ. 1. δἰϊφυς. Ασπη. ΕἘὰὉ. τῦο- 

ρεύσομ.) ἐαπε δῖαν. Οἰἶΐξος. εἴ μοι} ἐμοι ρεΐπιο, (δὰ εἰ μοι εχ 
Τφοατ. {ργΔ Ἰμφᾶσγὶ ᾿γὶπλα πιλῆυς, 59. ἐἰ σως μὸι 18, 128. ΑἸ. ε 
τω; ἰΔηῖαπι ς8. κὶ οἰδεαν πὶ μεϊἀὶ ( ορῖ. μοι φαν.} φᾶν. μοὶ 
244, ς3, 78) 84, 1οό, 120. 134. (οπρὶ. φανεῖται) οζευγγεῖ ζορῖ. 

ἐν συναντ.} συναντισαι (ἢς) 7ς. -Ἐ μοι ςΒ. ἐπ γευεϊαιίοπε ( ορῖ. 
ἐὰν] αν τού. (οιρρὶ. 1 ἱρί, μοι δείξη} δειξζη μοι 44, το, 74, 76, 
δῳ, 134. δείξει μοι τοό. μοι δείξει Οοιπρὶ. “Ὁ ὁ Θεὸς ΧΙ, 44, 
ς}ν 9) 74. 76, 84, τού, 134. αναγί.} ἀπαγῖ. ς3, 129. Οοπρὶ, 
χαὶ παρίςη-- Θεόν ἰπ ςοῦι. 4] α μὲς εἰ 4:8 118 ἱπιετίαςοπε ΟΟπηρΪ. 
“Ὁ 1 οπιηΐα ὥρπλῖ ΑἸεχ. “ ργωπηυηι, ἰοὰ ἤπαῖίς ἤσπυτα δαυὰ 
ἀρραγεῖ, Αταῦ. 1. ἃ. τῆς ϑυσ. 29] ,πεγίβεια οὐτὰ ἀιῦςυϊο Αταῦ. 2. 
δίδλν. Οὐἶγορ. Ατσπη. :. αἰϊϊφυς. Ασπι. Εα. 

Ιν, Καὶ 13] κα αν. Οἴτος. ἐπκορεύϑη 15], (ῆς) 73. ἐἔἐπο- 
ρεύϑη 1 -ἰπορεύϑη 2] αὶ αἰϊειιιΓ. εἴ 4125 [5 ἰηϊετάςεης )ς. τὸν 
Θεόν) τω Θεω (ἢς) 39. Φονείπεπι ουπη ἀττςυϊο σοοῦσ. καὶ ἐπορ.} 

ἑνὶ ἀμίονι ϑίαν. Οἴτγοσ. εὐϑεῖαν} ἐπ᾿ εὐνϑ. ς4,. 71. Τποοάογεῖ. 
η δι. Νῖς. 1331. εἰς εὐϑ. 44) ς8, 74) 76, 84) τού, 124. ἐφανη) 

ἐποῖυσ.) Κα 

αὐτῷ) Α ςὃ. τοῖς. 

ἀνήνεγκε} - (ὼδ κα ἴῃ 

μόσχ. καὶ κρ.} κακπε 

,, 

ρ-- 

ΒΝ 

{7 ἔγιν κι νεει 

ὑ ἃς 
- ΄ὦ 

ὶ 
ἐ 

ζ: : 

Ἀ 

«4. 



ιι 
ΝΣ το 

ΝΝ ' ν 

Ὁ 

Α Ρ͵Ι 

ν Ὧν νι ε»"»ἾἵἉ ν., » , ΄ Ν Ν ΣΝ τὰ ' ΄ 
τοὺς ἐπ]ὰ βωμὲς ἡτοίμασα, χαὶ ἀνεξίξασα μόσχον χαὶ χριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. 

ΘΜ Ο 11. 

Καὶ ἐγέξαλεν ὁ 

Καὶ ἀναλαξδὼν τὴν πταραξολὴν αὐτοῦ εἶπεν, 

ἐκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό με Βαλὰκ βασιλεὺς Μωᾶξ, ἐξ ὁρέων ἀπ᾽ ἀνα]ολῶν, λέγων, δεῦρο 
Ρ ’΄ ᾿ς͵ » Ν ἙΝ ἌΣ 3 ΄ ,΄. ΝΝ 3 ’ 

ἄρασαί μοι τὸν ᾿Ιαχώξδ, χαὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν ᾿Ισρχῆλ. 
΄ ἂν 7 ᾽΄ ὯΔ ν », ε ᾽ Υ Σ)8κ ρ», 2 » 2" 

Κύριος; ἢ τί χαταράσωμαι ὃν μὴ χαταρᾶται ὁ Θεῦς, Οτιί ἄπο χορυφῆς ὁρέων ὄψομαι αὑτὸν, 
΄Ης 9 Ν " ΄ 2. “ 5 ΣΝ Ν ,ἤ ξ΄ ἝΝ δ 32) 9 ξ΄ 

« δαὶ ἀπὸ βουνὼν πτροσνοήσω αὐτόν' ἰδ λαὸς μόνας χατοιχήσει, χαὶ ἐν ἐὔνεσιν οὐ συλλογισϑή- 
ο Ἰ ᾿ , : » 

ὕδεται, Τίς ἐξηχριξάσατο τὸ σπέρμα Ἴαχαῦ, χαὶ τίς ἐξαριϑμήσεται δήμας Ἰσραήλ; ἀποθάνοι 
ς ᾿ » .. κΚκῃ-.-- οὖ νὦἜἊἍἝἥἤΓΖΚ ΟΝ , Ν ΄ ε “ ζ΄ ᾿ .»ν»γἤὮ 
ἡ ψυχή μου ἐν ψυχαῖς δικαίων, χαὶ γένοιτο τὸ σπέρμα μου ὡς τὸ σπέρμα τότων. Καὶ εἶπε 
Βαλὰκ πρὸς Βαλαᾶμ, τί πεποίηκάς μοὶ ; εἰς χατάρασιν ἐχϑρὼν μ8 χέχληχά σε, χαὶ ἰδὲ εὐλό-- 

γηκας εὐλογίαν. Καὶ εἶπε Βαλαὰμ πρὸς Βαλᾶχ, ἐχὶ ὅσα ἂν ἐμξάλῃ ὁ Θεὸς εἰς τὸ ςύμα μου, 

ὠφϑὴ ἴῃ εχ, (εὰ πλογρὸ ἐφανῆ, 64. 
Ῥτπηᾶ τρᾶπὰ 130. πρὸς αὐτ.}., Οεογ. Αττη. 1. δἰϊφις. Αγηι. 
Εὐ. Βαλαὰμ 2] α 8. Βαλακ 18, 74 γ6. 128, 134. Βα- 
λαὰμ 2" --Βαλαὰμ ἴῃ σοτῃ. ς] α αἰζεγιιγ. εἴ 488 115 ἱπίε)δοεηΐ τού. 
βωμοὺς] μοσχους ς37γ 73. μόσχους βωμους ([0) ς4. 

ητοιμακα ἢς. Αἰά. ἀνεξίξασα}] ανεδιξασαν 82. βωμόν} 
Ἔ ἀπε Ἄττῃ. 1. αἰΐχυς. Αγπὶ. Εά. 

Ν. ὁ Θεὸς] Αγγελος Κυριου πιᾶγρο ρεΐπια τηᾶπι 110. ῥῆμα 
εἰς τὸ ς. Βαλ.] εἰς το ς. Βαλ. ρῆμα 75. ρ. εἰς ςομῶτος Βαλ. (Ώς) 

130. κα εἰς τὸ ς; Βαλ. ς3. χαὶ εἶπεν] α ΑΥᾺΡ. 1. 2. ἔπιςρα- 

φεὶς} ἀποσραφητι (ς) ςς. δῖαν. Οἴἶτορ. Ασιη. 1. αἰϊΐφυς Ασὰι. Ἐά. 
Βαλὰκ] Βαλαακ ᾿ς, που Ὁ 4υδ νεῖο, τό. ὅτω] οὐτως τό, ς9» 

1109 11. Οοπιρὶ. Αἰἷεχ. 1ἰρί. λάλησ.} ἰογκεγε 8ϊλν. Οἶζορ. 
Ἔ σὠπι εο (ορῖ. -Ἐ ἢ Αὐτὰρ. 2. 

ΝΥ]. ἀπεςραφη) ἐπεζραφη ς4,) 73. ἐουεγ  (ξ ( ορῖ, τωρ. 

αὐτ.] Βαίαανις αἰ Βαίαεν», (ορῖ. ΑΙΔΡ. 3. καὶ 2] α 15) τό, 

48, 29, 32, 43») ςς. ΑΙ. δίαν. ὁ δὲ] δὲ το, 84, τοῦ. ἐφει- 
σήκ.}) ἐφεςηκ. Χ, τό, ςο. Οοπιρί. δι. Νῖο. 1ἐρί. παριςήχει (6) 

75- ταριςῖχει ((ς) ς4. τῶν ὁλοχαντ.Ἷ ολοκαντωσεως ἴῃ ἴεχίυ, 

[εἀ μάτων ({ς}}. υὐ ὁλοκαυτωμάτων Ἰερεγεῖυγ) τηᾶγρο, ΝῚ]. ἴῃ ἤλπ|. 
Πηρυϊλτὶ ἐχρήπις Οορί. καὶ πάντες οἱ ἄρχ.} “- Ῥτγαυηϊκειηῖ 
(ας) Αγαρ. σ. 2. μετ᾽ αὐτκ' καὶ ἐγ. τν. Θεοῦ ἐπ’ αὖτ. οὔτὶ αν 

μας οπιηΐα ἤρηαῖ ΑἸεχ. μετ᾽ αὐτῷ} λα ςξ8θ. καὶ ἐγενήϑη τν. Θ. 
ἐπ᾿ αὐτ.] α ἐγενήθη ς8. κα οὐημηΐδ (οπιρὶ. Βιαο οὐπὶ οδείο {εἴξ πο- 
ἀν ε τποιυεῖ Οτσ, ἱν, 290. πνεῦμα] τὸ ἀν. 8. ἐπ᾿ αὐτῷ] 

" ωρεν ἐΐμπι Ανρ. ψμμρεν Βαίαανιμμι (ορῖ. ΑΓδΌ. 3. 

ΝΠ. Καὶ ἀναλαξ.---καὶ ἀναλαᾷ. ἴῃ σοπη. 18] κα αἰτεγυέγα εἴ 4υ:5 
Τιῖβ Ἰηϊεη]δοειῖ 72. ἀναλαξ.} μι κερὶ Οεογρ. τὴν πσαραξολ. 
τὴν παρεμξολ. (ἰτὰ [οτῖ δα: αηϊι5 κιτόγεπὶ ἐχοϊρίυπε 4111 ἀεὶ πά6) τό, 18, 
105» 539 131. [Ἰη Πιπγ. ΡίυγΑ] ἐχρυπλυηῖ Ατπ,. 1. δἰσιε. Αὐτῃ. Ἐδ. 

εἶπεν] εἰ αἰϊχὶ! εἰ 51αν. Οὗτος. εἰ ἰϊχὶ! Οθογρ. μετεπέμψ.} κα- 

τιπίμψ. Ῥαχραίς. ἰ, 184. Βαλακ] Βαλαᾶκ (δὶς, πες νεζὸ υδ]υο) 

ι6.Ὑ βασιλ.7 «αὐτϊουΐιπι ργαπηῖς θογσ. βασ. Μωὰδ] α Ρμΐο 
ἦν 414. γεχ Δραῤῥιαγωνα Αττλ. τ. αἰΐαυε. Αττη. Ἐά.᾿ ἐξ ὁρέων 
ἀπ᾿ ἀνατ.)] , ἐξ 9. , ὁρίων ἀπ᾿ ςς. κα π᾿ ς3) 71) 1205) 131. 
(ὐοτηρὶ. α οπιηΐὰ [)απιδίς. ἰ. ς. ἐκ σιομεδες ογἱοπίαἰ δες ϑίαν. Μοίαᾳ. 
λέγων] “- ργατηπαηῖ Αἰεχ. Αταῦ. 1. 2. εἰ ἀεὶ δ8ιδν. Οἶνον. 

Αττη. 1. αἰἴφυς. Ασῃ. Ἐά. δεῦρο 15] α Παγηδίς. 1. ς. ἄρα- 
σαι) ἐπιχαταρᾶασ. 44. αἀραται ὁ Ἰζυριος (ἢῆς) Χ. χατάρασαι 1) 4- 

τηδίς. ἷ. ς. εἰ ἐχειγαῤὶς δῖαν. Οἷἶτοσ. -ἙἙ κ Αστηθηὶ (οαά, αἰϊαυὶ. 
Αὐτη. ΕἘά, μοι τὸν τὅ---μοι τὸν 23] α αἰϊεγυῖγα εἴ 4028 115 ἱπίετ)δοςηῖ 
ς4. (δῖ. Νίς. αγηδίς. Ἰ. ς. καὶ δεῦρο} α δεῦρο 19, τού. κα καὶ 
Ῥτ πιο, δὰ {υργαίςρῆϊς ᾿Υ πη) πιᾶπι}5, ΠΗ. 1. 
ἐχεχναὐὶε δῖαν. Οῆτορ. 

α Διῦ. ,. 

ὁ Θεὸς] Αγίελος Θεοῦ τιᾶγρο 

ς« ’ 

ἡτοίμασα) 

ἐπικάταρ. ἐὲ 

μοι 25] -- ριϑιηαιης ΑἸεχ. Ατῦ. 1. 
τὸν σρ.} “ν΄ ῥγαεπιίεῖς Ηἷς (ῆς) Αταῦ. 2. 

ΝΠΙ. Τῇ καὶ εἰπε Βαλααμ τρος Βαλακ τι 19, 108. 
Ονρρ. ΝΥΠῸ1, 2957. κεἰ φατε Ἀταῦ. 1. 2. ἀρασωμ.] χαταρασωμ. 

ς8. αρασαμαι (ῇς) 29. αἀρασομᾶι 1ξ, 44) 59) 64) 74,| 82) τοῦ. 
Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑἸἰεχ. 1 ἱρί, Βαί. 1, ὅτι. Οτερ. ΝγΩ͂, 1]. ς. Ἰλαπιαίς. 
Ἰ, 384. Ὑδεοάοτγεῖ, 19 248. άεπη Ἰηπηῦδὲ ΡΗϊο ἴῃ (ὑδῖ. Νις. δὰ ], 

ἀράται Κύρ.] καταραται Κυρ. 11, ς2, ς-9 ς8. ἀρᾶται Κυρ. κατα- 

βαται Κυρ. ((1ο) 73- Κύρ.] ο Κυρ. τς. Αἰεχ. 1ἰρῦ. ο Θεὸς ςς. 
δῖαν, Οἶτοσ. 5 καὶ τὶ ζ4, 74, 84, 134. Οουρὶ. Βαΐ. 

ν- ΄ 

', ς, ΤΠεοάοτεῖ. ἴ. ο. κ τί ης. ᾿θδηιαίς. ]. ς. 

πῶς 

γ τι τοῦ “59 

χαταρᾶσωμ..] κα- 

ταρασομ. 155) 20, 449 ζ9, 64. 74. 82, τοῦ, 131. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 

1,ρ1. Βαΐ, 1. ς. Ταιηαΐς. 1. ο. Τοοάοσεῖ. 1. ς. Ασπι. τ. δἤψας. Αττη. 
ἘΔ. αραᾶσομ. ς8. επικχταρασωμ. ΧΙ, ᾽ς. 

χαταρᾶτ.}) καταρασεται τι8. αραται ς8. δῖαν. Οἰἶτορ. κατήραται 
1ἰρῖ. ὁ Θεός} α ὁ τό, ς7, 77. 131. ὙΒεοάοτεῖ. ]. ο. 

ΙΧ. κορυφῆς] α Αἴ). τ. 811συς. Ασπιὶ. Ἑά. ὄψομ.7 οψωμ. 
ς. υἱάτο Οορῖ. υἱάϊ Αἰτηεοὶ Οοάά. δ]αυ!, Ασα. Ἐά. βενὼν) 
τῶν βουν. ΑΙεκ. εχρήπιϊς βουνῶν ἄκρων (Ὀἷπεα ἰεϑξίοπε5) Ατγπιοηΐ 
Οὐοὐά. αἰϊφι!. Απη. Βα. τυροσνοήσω αὐτ.} τορονοησω αὖτ. 32, ξζ2, 

ς3,) 82, τού, 129. τρονομεύσω αὖτ. 71. εὐμιεγηρία!μς ἔεγα ἔπιπὶ ϑγγΎ. 

οἱ δὲ Ἰεγγαπι ἐμ (Πς) Ατδδ. 3. ἰδὲ} δὶ εεγε 5ἴαν. Οἴἶτορ. Απη. 1. 

Δ] φυθ. Αἰπη. Ἐά. λαὸς] δὶς ρορμῖας Οεοτρ. μόν. κατοιχ.) 
6 φωὶ μἶκε ἀαδίια δέ ταῦ. τ..2. ἐχρήπιυπε κατοικήσει ὁ μόνος (Πς) 
Ἀπη. 1. δἰφις. Αστη. Ἐά. ἐν ἔϑν.} ἐν τοῖς εϑν. 44. κα ἐν ςζ. 
βρς δἰ ἐπ ρομίδις ΑτΑΌ. τ. 2. εν γεπηόμε δῖαν. Μοίαη. οὐ) 

αΑἾ11. Πιαρεῖ ἴῃ οδαγαξε. πλίποσε Αἴεχ. συλλογισϑήσ.} λογισϑησ. 

16, 32, ζ2, ξς79) 58, 73» 75. 7790 131. Οοἴηρί. δῖ. Νῖς, Ασιῃη. τ.Ἅ 

Δ φυς. Αππῃ. Εά. πησιογαὀιμγ Ατδὺ. «τ. 2. 

Χ, Τίς] εἰ φωὶς Αγδῦ. 1. 2. ἐξηκριξάσατο) ἐξηχριξωσατο 18, 

53) 555). 59» 64) τοϑ, 118. (οπιρί. ΑἸ4. ὙΓΒεοάοτεῖ. 1, 248. εξηκρι- 
δπωσατο (ῆς πη {π|. ἀεἰεῖα) )ς. εξιχνιάσεται τό, 32, ς2, ς7) 73» 
7, 131. Οδί, Νίς. ὅγῖ. εξιχνιάσατο 28, 30, 1320. ἢς ἷπ (Ἔχ 
(εὰ ἐξηκριξασατο ταᾶτρο, 8ς. εξιχνιάσατο ἴῃ ἴδχῖι, εὰ πιᾶγρο ῥγίπιᾶ 
τηϑηι κριδασει, ({οἷ]. υἱ ἐξακριδασει ἱερεγεῖιγ) 130. ριϑμησε γυΔΓΡῸ 

ἐπικαταρασομ. ξ4. 

128. τὸ σπ. 15] α τὸ 44, τι8. Ὑποοάοτεί, ]. ς. Ἰαχὼδ] 
ἜἬ )εχία νεγίαίοσε Ἀτϑῦ. τ. 2. καὶ τίς] ἀκ φκὶς Οεοτρ. ἐξα- 

ριϑμήσ.} ἐξαριϑμησει 1ι50ο. εἐξαριϑιμηϑησέϊαι το. Τρ. δημ.7 ἀτῖ- 
Φ ; 

ἐποϑαάνοι] απο- 

εἰ »πογία!, Αταὺ. 1. 2. 

οὐ πὶ ργατηϊτυηῖ Αση. 1. αἰθφυς. Αὐτῃ. Ἑά. 

ϑανὴ 44) τού, 131. ἀποθάνει ζ0, 77. 
ψυχαῖς] σκηναῖς ς2. Τ)αυηαῖς. 1Ϊ, 4ς4. δικαίων] ἀτιϊουϊαπιὶ ῥγα- 
ταϊπυηῖ Ασηλ. 1. αἰ ψις. Αγπι. Ἑά. τὸ σπ. 29] τὸ τοϑ. ὡς] ἐν 
((ς) )γς. τάτων] αὐΐων 18,32, ς8, τ28. ΑἸά. ϑῖαν. Οἴἶτορ. Ατπι. τ. 
δἰἴαυς. Απῃ. Εά. Πιργαίοτίρι. αὐτῶν 4114 τηᾶπὰ 131. τῶτο Οομηρί. 
ὙΒεοάοτεῖ. ἴῃ Οαἵ. ΝΟ. 1231. τῶτο ἴῃ οδαγαᾶς τηΐποτε ΑἸἴεχ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε--καὶ εἶπε ἰπ σοπι. 12} κα αἰϊεγυῖγα εἴ φυα: ᾿ΐ5 ἱπίει- 
Ἰοεηῖ, δὰ ἀείεέζυπι ιρρίενϊε π᾿ τηαγρίης πιδηι5 4118, 131. πρὸς 
Βαλ.] τω Βαλ. ς3. Οδογσ. Ασηι. στ. δ ἴχφυς. Αττη. Ἐά, πεποίηκ.) 

ἐποιησας 1, τς, 18, 28, 29, 32, 445) ςς) 16, ς7, 58, 509» 64, 73: 75» 
7, 82, 83,) ὃς, 128) 110, 131 1 τηᾶτο. Α]ά. ΑἸοχ. 1|0΄. εποιησαι 
(η.) Χ. μοι) εὡπ νιὸ Αττῃ. 1. αἰὔφυε. Ατπῃ. Εά. εἰς] κα (6) 
δῆ; χαταρασ.] χαταραν 44. μὸν} , 18. Αττηθηὶ Οοάά. 

αἴφυϊ. Ατην. Ἐά. καὶ 29] εἰ τη" Ἀπῃ. 1. αἰϊΐσαθ. Απτῃ. Εά. ἰδὲ] 
Ἔ συ 44,74, 84, τού, 134. πμηῆς ἔζε Οδοσσ. εὐλόγηκας] ευλο- 
γησας Χ, τς, 30, 44) τό, ς7, ξ9, 645) 74) 779. 89 τού. ΑἸά. ΑἸεχ. 

δῖ. Νίς. πηυλογῆσας 54.) 75, 82ὥ. εὐλογῆχας 84) 134.- -ἰ αὐτου 

(ας) 7). αὐτὸν )ς. -Ἑ δος (οριῖ. δῖαν. Οὗἶτγογ. Αγαῦ. 2. Οεοσς. 
Ἔ δος πος ἱποϊυ. δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΙ]. τρὸς Βαλ.}] , 59. Βαΐαεο συτὴ ἀπίουϊο Θεός. Ατστη. 1. 
αἰ χυε. Ασηλ. Εα. οὐχὶ} ἐζοε δίαν. Οὗἶτοσ. πῶσ πο ΟἼοζρ. 

ὅσα} ο ς8, ςζ9φ. φεοΐζεκηφιε ϑίαν. Οἴἶγος. Ατιηεπὶ (οάά, αἰϊψιὶ. 
Ἀτηι. Ἐπ. ὧν] αν 11, ς8, ζ9, 745) 840 τού, τοϑ, 134. κ, 75» 

129. Αἴεχ. ἐμξάλη} ἐνεμδαλει, [τὰ ἐμ ἔπργα ᾿πεαπὶ, το. ἐμοὶ 
βάλη Τὰρῦ, -Ἐ μοι )ς. ὁ Θεὸς} -Ἐ νεγόνηι ϑ'αν. Οἴἶζτορ. με} 

οι « ) " .“- »“» » τοῦτο] ταντὰ 17 18, 44) ζ4.} 64) 74.) 7.5) 76. τοῦ, 128, ΛΔ 7.5" 

ΚΕΦ. ΧΧΙΠ, 

ς΄» “ ἃ . Σ ὦ 
Τί ἀράσωμαι ὃν μὴ ἀρᾶται 8 

5. 

Θεὸς ῥῆμα εἰς τὸ ςόμα Βαλααμ, καὶ εἶπεν, ἐπιςραφεὶς τορὸς Βαλᾶχ, ὅτω λαλήσεις. Καὶ ἀπεςράφη 6. 
Ν “4 κε ν, 9 ’ )2δῪὲῪὲῪὃῬ  "- ἰφυὶ ςε 7 ὃ. .6 ς 7 ς 3», - 

πρὸς αὐτόν" χαὶ ὁ δὲ ἐφειςήχει ἐπὶ τῶν ὁλοχαυτωμάτων αὐτῷ, χαὶ “πάντες οἱ ἄρχοντες Μωὰδ 
μετ᾽ αὐτοῦ" χαὶ ἐγενήθη πνεῦμα Θεδ ἐπ᾿ αὐτῷ. 7. 

12. 



ἉΡΙΙΘΜ ΘΟ 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΠΙ. 

13. τᾶτο φυλάξω λαλῆσαι ; Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Βαλᾶχ, δεῦρο ἔτι μετ᾽ ἐμᾷ εἰς τόπον ἄλλον, ἐξ 8 ,,,κ.(ὅἰν κι ἐς “ιν 

ἐκ ὄψει αὐτὸν ἐχεῖϑεν, ἀλλ᾽ ἢ μέρος τι αὐτῷ ὄψει; χάν]ας δὲ οὐ μὴ ἴδης, χαὶ χατάρασαί, μοι αὖ- 

14. 

Ι δ 

16. 

τὸν ἐχεῖϑεν. Καὶ τααρέλαδεν αὐτὸν εἰς ἄγρα, σχοπιᾶν ἐπὶ χορυφὴν λελαξευμένου" χαὶ ὠχοδό-. 

μησεν ἐχεῖ ἐπ͵ὰ βωμοὺς, χαὶ ἀγνεξίξασε μόσχον χαὶ χριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. 
πρὸς Βαλᾶς, σαράςηνι ἐπὶ τῆς ϑυσίας σου, ἐγὼ  δὲ΄ “ορεύσομαι ἐπε δ τησᾶι τὸν Θεόν. Καὶ “ἢ 

Καὶ εἶπε Βαλαὰμ 

συνήντησεν ὁ Θεὸς τῷ Βαλαᾶμ, χαὶ ἐνέξαλε ῥῆμα εἰς τὸ ςόμα αὐτῷ, χαὶ εἶπεν, ἀποςράφηϑι πρὸς 

Βαλᾶχ, χαὶ τάδε λαλήσεις. Καὶ ἐπεςράφη πρὸς αὐτίν' χαὶ ὁ δὲ ἐφειςήκει ἐπὶ τῆς ὁλοχαυτώ- 

σεως αὐτα, χαὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωὰξ μετ᾽ αὐτ" χαὶ εἶπεν αὐτῷ Βαλᾶχ, τί ἐλάλησε Κύ- 

βίος; Καὶ ἀγαλαδὼν τὴν πταραδολὴν αὐτῷ εἶπεν, ἀνάςηϑι Βαλᾶχ, χαὶ ἄχουε, ἐνώτισαι μάρτυς 
υἱὸς Σεπφώρ. Οὐχ ὡς ἄνϑοωπος ὁ Θεὸς διαρτηϑῆναι, δ᾽ ὡς υἱὸς ἀνϑρώπα ἀπειληϑήναι" αὐτὸς 6. 
ν» δΝ ΄ Ὥ Ν .Χν » ». Σιν 3 ων ΄ 3 ΄ Ν 

. εἰπαᾶς, οὐχ! “σοιησει , λαλήσει, χὰϊ οὐχί ἐμμενεῖ; Ιδξ εὐλογεῖν αχρειίλήημμαι!" εὐλογήσω, χαι 

οὐ μὴ ἀποςρέψω. Οὐχ ἕςαι μόχϑος ἐν ᾿Ιαχῶδ, δὲ ὀφθήσεται “σύνος ἐν ̓ Ισραῆλ' Κύριος ὁ Θεὸς 
Φ 50 » 3 “9. μνμνν ἰὴ ’ 3 ϑ {20 

αὐτὸ μετ᾿ αὐτὸ, τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν αὐτῷ. 

134- τοῦτο ἰπ ἵεχῖι, (οἦ ταῦτα ἴθ πιᾶγῃ. ὃς, εἴ ΡΥ ΠῚ2 πιθηυ 110. 
αντα 8... α δί(αν. Οἤτος. λαλησαι) ποῃ υἱάεῖυγ Πἷς ἰπιατορδ- 

ἔνε αἀϊπιηχίῆς Αὐφ. 
ΧΙ. Καὶ 1). Οὐοοισ. πρὸς αὐτ. Βαλ.} Βαλ. προς αὖτ 

43. α πρ. αὐτ. ΑἸΡ. τ. 2. δι} Βα]. (εογα. Ατπη. τ. 

Ἄπη. Ἑὰ. Βαλακ) Βαλααχ ἰῆς, (πὰ ποη υθίχυς ἤς, ς3. 
« Αιαῦ. 1. 

αἰ αυς. 

ἔτι) 
ἐξ οὗ ἐκ ὄψ. αὐτ. ἐκ] κ᾽ κε νἰωμεαι εαπε τίμα ((ς) 

Αιμῦὺ. 3. ἐξ 5) εξ ὧν 11, ΧΙ. , Οορι. Αππ. τ. δΐψιια. Ατττι. 
Ἐὰ. οὐκ) α Ατῦ. ι. ἃ. ὄψει τ᾿, 45} οψη 11, Χ, 29, ςζ) 
134. (οπη. Αἰεχ. 1 ἰρί. αὐτὸν} φπενερ φοΐπε ἐρύε Ουρι. 
ἐκει). 1" -- ἐκεῖ. 2] 4 ροί'σπνπι εἴ ΄αὐπ ἰἰ5 ἰπιετ)αςοῆϊ 71. αὶ 68- 

επὶ ἱπ ἰεχῖι, (αὐ ὀείκθιν» {ἐπρρίεν!ς πῃ πιλγρ. αἱ πιδῆνε, τοό. 

ἀλλ᾽ Δ) αλλα το, τοϑ, 1: 5. Ατεθ. 3. Αγπν. 1. δἰηυς. Αγπν. Ἑά, 
δἰλλ᾽ εἰ (ει. Νὶς. μὰ α Ἄγωῦ. 4. αὖτε ἰἰΐίαγατα δῖλν. Οὔἴἶι. 

Αγρ. 3. αὐ ἐν Αταν. ". αἰύᾳυε. Ατπν. ΒΕ. πάντας δὲ) απαντ. 

ὧν “, 74,7). 84, τςβ, τι, 114. εἰ ἄς ἰα (υρρίεπιεηίο πραγρηδίι 

106. ε᾽ ὁπικε, δίαν. Οἴτορ. Αττη. ". δῆϊηυε. Αἰτη. Εώ. ταγτ, 

δὲ οὐ μὴ ἴδ. νος νἱάςα! καὶ φασπρὶ Ατωῦ. 1. καταια π᾿ ταφὴ 
44.4.84. :.ὦἡν τῳ. Οὐ ΗΝ. ἔς ἴῃ ποσσὶ ιν τὴν] 

μι ἀυτους Γ᾿... .. νόον ον ὥντον μοὶ τς, τος σὺ, το ΤΊ Τὶ 

δίαν. Οὔϊορ.Ό. οἱ εὖ, ὅςν 1:0. Ατῦ. 1. 

ΧΙΝν. Καὶ πιρυαζ. αὐτ.} α ἴα τεχῖυ, (πὰ πδδεῖ ποϑῖχο χὰ, ι2..- 
ξεν αὐτοῦ εἰϊ5 πιδῆι,, τοό. αὐτὲν) αντους (8ς} 11.0.0. -Ὁ ἐκειϑὲν 
ξῳ, γ4.)ς. 76, 84. 134. εἰς , (ἤς) 84. ἀγρ. σχοπ. ἐπὶ χορ. 

λελ.} φεσιίσοπι πεϑη}: σα ἔροα πε αἰ βξααν Αταῦ. 1. ἀγρὰ σκοπιὰν) 

εχρεϊπιυηι ἀγρὸς σκοπιᾶς Αγνεπὶ (οὐά, δηυΐ. Αὐτη. Ἐά. χορυ- 
4}ν}] χορυφης ΧΙ, τό, 28, 10, ς7, 77. δ) 130, 131. Οδὲ. Νὶς, 
λελαξευμένου) λελωξευμένην 85. τηῦῖρο όσα Αττι. Ἐὰά. ἐκεῖ 
α 48. εὐπὶ γ' δοῖσὶ Αἰεχ. μοῖδ νοόοζεπὶ μερδεὶ Ἡεχορίασε ἤρδυδι 
δβειτηϊηδὶς Ασα. εἰ. τὸν βωμόν) τοῦ βωμοὺυ τό, 77. 13:1. 

ΧΝ. πρ. Βαλ.)}. Απῦ. 5. Μαίΐσεο ςυπὶ αττίςυο Οϑοῦζ. Αττῃ. 1. 
εἷδαυε. Ατν. ΒΕ. σπαράς»9.}} κηϑι τς, 32. -ἔ αντὸον ΧΙ͂. Ατδδ. 
:. Δ. γχτῆς ϑυσ.) τας ϑυσ. ᾽ς. ἐγὼ δὲ) εἰ “ζο Οεοιζ. Αγπι. τ. 

αἰβημο. Αἰτο. Εὰ. ποριύσομ.) ποριυσωμ. γς. ἐπερωτῆσαι) 
ἐπιρωτησων ((ς) 42. τὸν Θεόν) τω Θεω (6ς) 18, 118, 

ΧΥῚ. Τα Βυϊὲ. εοεππιμὶ ἔς οδοίωπν ργσι δὲ ἀμδοειυτλλ τε. ἣν, 
390. ῥῆμα] τορημα 8. ἀπογράφηϑι) ἀπογραφητι 9, 64, 
)ς. (οιρὶ. Αἰεχ. 10. - δίης Ασαν. τ. δίψος. Αττα. Εά. σάδε] 
μα Θεοῖς. Αππ. ε. ἰἴιψυε. πη. Βά. λαλήσ᾽.) τ ἐπ Αὐτὰ. γ. 

ΧΥΝΙ]. ὠπιρράφη) ἐγραφηὴ τοῦ. 1 Βλίασινα; (ορῖ. Ατϑ. 5. 
Ὁ}. αὐτ.} «« Βαίδενα ὥορε. Ατδὺ. 3. καὶ 4] α 1ς, τό, 432, 
ς8, γ7, 85) 111:. ϑίαν. ὁ δ) δὲ 19, 44) το. ἐφοφνχ. 
ἐφιγιρε. Χ, ὀφερηχ. τό, 44, )ς. (οπρὶ. 1 Ἰρί. Οεῖ, ἈΠ’, σαντες) 

α 48. Οοασιρί. “«- γτχπιπαης νοςὶ ΑἸεχ, Ατεῦ. 1. 4. Μωὸδδ) 
Ἀδοοῤδιασαι. Απα. τ. εὔχυς. Αττη, Βὰ, ἐλαλ.) τἀ σοι )ς.- προς 
σι 82. 

ΧΥΊΙΙ. Καὶ ἀναλ.Ἶ αναλαξων δὲ τοβ, ττ8. καὶ αναλ. Βαλάαμ 

44. (45 ς(, 74. ς) 8. τού, 134. ὦναλ. δὲ Βαλααμ τηαγρὸ Χ, δὲ 
Βαλδαδ τῶστρο 1ἡμέ. εἰ Λυτερς Οϑοτα. τὴν παραξ.} τ. ταρ- 
ἐμ. τό, τῷ, 141. εχρείωγυπὶ ἰπ πυτι. ρἰυγαῖ! Αὐπι. 1. δῆϊψυθ. Αὐτη. 
ἙΔά. αὐτῷ} , (8, ςο. εἶπεν) καὶ εἰπ. ἡς. δῖλν. Οἴτοξ. 
Θεος. καὶ ἄκου!) α καὶ σεοῖζ. Αγῶθ. 2. ἐνώτισαι) ἐνωτιζὰ 
30. ὥς δῆδέβο ὃς, οἱ μιΉΣΔ τηλοῦ 1320. ἀναγῆϑι ς3. εἰ ρεξηυποδι 

Θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπ]ου, ὡς δόξα 

Οορῖ. Αχαρ. 1. 2. 1. δίαν. Οἴιος. Οεοῖζ.0 ἢ πιλὶ Αμῦ. 1. 2. 
μάρτυς) αἰὶςυΐυπὶ ργαπιττυπι Ατπι. 1. δΐᾳυς. Ασπι. ἙἘὰά. ωδανε 
(ορι. οὐ ἡοῆανε Ατδῦ. 3. ἠοβίπομα ϑίαν. Οἴτος. υἱὸς} ατῖϊ- 
ευΐυπν ρυπιίπυπι Απῇ. τ. δαυε. Αγπὶ. ἙἘά. ΛΔ σὐπὶ ατιϊςυἷο 
δῖαν. Οἴτογ. Σιχσφωο)} εχμεπιυπτ Σεπώρ Οεοτς. Αγπι. 1. ἐεχ- 
Ρειπυηῖ Σεππώρ Ατπιεηὶ (οδά. τγεϊϊαυϊ. Απη. Ἑά. 

ΧΙ͂Χ. ὁ Θειὸς) α 71. Φδωρίην; [διδηῖ, 

μαρτηϑηνλι τό. ᾿διαμαρτυρηϑηναι ς3. διαρννθαι 7ς. 

{υρταίςερι. 2115 πα 121. δια ψεύσεσϑαι Οοπιρί. ἀμ βεπάδιαν ΟΥρτ. 

ἐχρητηῖς διακριθῆναι Οορῖ. πεπεατ ΑΤαΌ. τ. 2. δἷλυ Οἷἶνγοζ. "ἡ 
σα ἐνάϊεεαν ὑοίεπ ἐαπ (0) Αταῦ. 3. εχρώπιυηξ ἐν διχρτηϑηῆνσι 

Αττη. 1. αἰΐφυς. Ατπὶ. ἙἘά. α Οεουσ. ἐδ' ὡς υἱὸς ἀνϑρ. ἀπειλ.} 
α ζ9. νιὸς} ο υἱος 7ζ. 

νοῦσει )7γς. Οὐ μοά δχ αἷἱο [πἴεγργεῖσ. »γνιἱπαὶ βαρ Ογρυ. ομ" ΠᾺΡ 

δῖαν. Οἴἶτοσς. εχρτγίπητ ὁ ψευδόμενος (ορῖ. δχρτίπιῖ ἰχλογίζεται 

(Ως) δίαν. Μοίῃ. ἐχρτίπιαπῦ ἐν ἀπειληϑηναν Αστν. τ. δ᾽ φυς. Απῇ. 
Εὰ. , Ατῦ. 3. αὐτὸς τἴπας) αντ. εὐτῶὼν 44. 74) 76, 84, τοό, 

1314. Ὑπεοάοτεῖ. ἴἱ, 248. αὖτ. εἰπὲν ζ2, 77. φΦ ἔννας 82. εἐχ- 

ῥεῖν ὑταν εοὑπὰς δίαν. Οἴτοσζ. εἰ αἴοὴ ἡγε Αταῦ. 3. δ ἵπη αἰϊχι δὲ 

Αταῦ. τ..2. “οἱ ἠϊκ δὶ Οεοις. οὐχὶ 13] καὶ ουχν 5ς. Αι. ς. 
φποιί πὸν Ατδῦ. 1. Δ. δε να (ΟΡΊ. ποιήσει) ἡαείαί Αταῦ. τ. ἃ. 
ἐδ να μα. Αταῦ. 1. λαλ. καὶ οὐχὶ ἐμμ.} σκί πον βαῤ δε 

φκοεἰ ἀϊε Αταῦ. .. λαλήσει! λαληση τό εἶ ἰοφιείνν ΑΥδΌ. 1. 8. 
οὐχὶ 2") συκ ΥἹΙ, ΧΙ, 4.4, 4, τό, γ4) 25, 82, 84, τού, 114. Τδεο- 
ὁοτεῖ. 1]. ς. ἐμμενεῖ} ἐμμένη τό, .9ς. -τ αὐτω ςδ. Ὁ φεὶ νεὶ 
φιοῦ, ἄχ (οριῖ. 

ΧΧ. εὐλογιν) ὁ ἡο, δῖαν. Οἴἶγοσ. 

Αγτ. τ αἰΐᾳυσ. Αγπι. Εά. 
ἐχρῆπιυπς εἰς εὐλογεῖν 

παρεΐλημμαι" εὐλογήσω) δτοερὶ ἐξ. 

πε δ ίφαε ΑΓΔΌ. 1. οὐ μὴ] α μὴ Οεοῖς. στα. :. δ᾽ϊίαυε. 
Αἴ. Εὰ. ἀποςγρίψω) απορρεφω τς. αἀπογραθ 44, 7ς, ιοθβ, 
ει8. (οιυρὶ. ΤΙ Κοάοτεῖ. ἱ, 248. -Ἐ αὐτὴν (ἔς, φυλῇ εὐλογίαν Ρτ- 

«ἐπ Ππει) ς8. 
ΧΧΙ. Οὐκ] φυία ποα Αταδῦ. 1. ἔργα.) Ἔ μοι ς7, 73. Ἰσρ.] 

κε ο 7 αεἰΣ Αττὰ. τ. αἰϊΐηυθ. Ατπι. Ἑά. Κύριος} φαριίαπι Ὧο- 
"οἷον: Νὶς. Ταρί. δενείπκι ὀπὶνε ϑῖαν. Οἴἶτορ. Ατθ. 3. αὐτῷ 1] 
α 16. ἐΐσγμμε διαν. Οἰἶΐγορ. τὰ ἵνδ. ἀξχ. ἐν αὐτ.} εἰ ἐρίε »γα- 

εἶοτα: βγίποοβι ἐν ἰϊο Νὶς. Ταρ, τὰ ἔνδοξα) ο τα ενδ. γ1. καὶ 
“δόξα ςθ, ςο. Ατλῦ. τ. 2. τῶ δὲ ἵνϑδι ΑἸΕχ. ΑἸ. 3. τηλσχὸ Ὀτὶ πᾶ 
πιδηὰ ὑψηλότατον 110. εἰ ρώνγία ϑῖαν. Οἴἶτοσ. γί γί (δόξα!) 
Αγπι. 1. αἰφυθ. Απῃ. ἘΔ4. ὄὌχρεῖπιϊς καὶ τὰ μεγαλεῖα, Οεοτ. 
ἀρχ.} των σιρχ. 71. ἐν αὐτῷ μετ᾽ αὐτοῦ (4) ῆς. τῶν ἐν αυτω 
ζ9. εν ἰο, ϑῖαν. Οἴἶνος. 

ΧΧΙΙ, Θεὸς} ο Θεὸς ΝΠ], Χ, ΧΙ, τς, τό, τ8, 23, 44, 43, ςς, ς6, 

ς,) ς8, τ9, 64. γ4) 74. γό, 77, 82, 84, τού, 1οϑ, 128, 120, 134. 
Οοιρὶ. Αἰά. Αἴεχ. 1ρ΄. (δῖ, Νὶς. εὐ δὲν: ΑΥδϑ. 1. 2. 3. Αγ. :. 

αἴηυε. Ασα. ἘΔ, δονιίκα, ἤεμε οὰπὶ ἀγα ςυἶο ἱηϊετροῆίο Ο θοῦ. 
ὁ ἐξαγ.} α ὁ ΧΙ, ςς.- οοεστ Ἡϊίεγ. αὐτὸν} ους ΤΟΔΓΡΟῸ ΡΥπΊᾶ 

ἸΏΔΠν, υἱ ἀντοὺς ἰερεγεῖυτ, 1190. αὐτοὺς ΠΠΦ| ΧΙ, 19, 44, ς. 71, 74.) 

)ς, γό, 84, 1:ούό, τοϑ, 114. ϑ8ϊΑν. Οἰἶξτογ. Οεοῦρ. Ασπι. 1. αἰϊΐᾳυς. 

Ατηι. ΕΔ. ἐξ Αἰγ.} γῆς τρᾶγρο ρυῖπια πιληι 130. ἐκ γῆς ΑΙγ. 
1097) 44.) 54) 24, 74) 76, 84) τοῦ, τοϑ, 118, 134. ἔς πιαῖρο ὃς. ὡς 
δ. μον. αὐτ.͵] “εκπκάκη ζίονίαρε μίασι εἰ (εῤἰἑνεαίενε βίαν (ἢ ς) Αταῦ. 

:. 4. δόξα) δοξαν )ς. γοϑηγ ϑίανυ. Οἴτος. αὐτῷ] ἐν αυτω 
9: 

διαρτηδνν.] διχ- 

Ψψευσασθπι ι 

ἀπεληϑ ν) ατολυϑηνχν 44. μᾶχ- 

; 7 
ΡΥ ἡ τῶ υ 

ἐ ! ἊΣ 
ἄπ 

,. ὲ τι 

Η 

δια τιι 4) ; 
και {πὲ 



ΑΡΙΙΘΟΜῸΟ 1. 

ϑήσεται ᾿Ιαχὼδ, χαὶ τῷ Ἰσραῆλ, τι ἐπιτελέσει ὁ Θεός. ᾿Ιδοὺ λαὸς ὡς σχύμγος ἀναςήσεται, χαὶ 

ΚΕΦ. ΧΧΙῚ 
μονοχέρωτος αὐτῷ. Ὀὐ γᾶρ ἐςιν οἰωγισμὸς ἐν Ιαχωώξ, οὐδὲ μαντεία ἐν ᾿Ισραήλ' χατὰ χαιρὸν ῥη- 

ε ’ ’ 3 ’ : .Ὡ 4 7 "ἢ “- . δῷ 7 ἜΝ ὁ 

ὡς λέων γαυρωσϑήσεται" οὐ χοιμηϑήσεται ἕως φάγη ϑήραν, χαὶ αἷμα τραυμάτίων πίεται. Και 

εἶπε Βαλὰχ πρὸς Βαλαὰμ, ὅτε χατάραις καϊαράση μοι αὐτὸν, ὅτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσης αὐτόν. 
Καὶ ἀποχριϑεὶς Βαλαὰμ εἶπε τῷ Βαλᾶχ, οὐχ ἐλάλησά σοι, λέγων, τὸ ῥῆμα ὁ ἐὰν λαλήση ὁ 
Θεὸς, τῶτο “ποιήσω; Καὶ εἶπε Βαλὰχ πρὸς Βαλαᾶμ, δεῦρο πσαραλαθω σε εἰς τόπον ἄλλον, εἰ 
9 φὉ ἰϑι Ν ’ Ρ, ἌΣ 5 ». 

ἀρέσει τῷ Θεῷ, χα! χατάρασαί μοι αὐτὸν ἐχεῖσεν. Καὶ ππαρέλαδε Βαλὰκ τὸν Βαλαὰμ ἐπὶ κο- 
Ν ἰς Α Ν ρο 9 ον» ᾿ Ν εχ Ν δ Ν 9 7 ΄ 

βυφὴν του Φογωρ, τὸ αἰχρατείνον εἰς Τὴν ἐρῆμον. Καὶ εἰπε Βαλαὰμ «ρος Βαλᾶχ, οἰχοδόμησόν 

μοι ὧδε ἐπ]ὰ βωμοὺς, καὶ ἑτοίμασόν μοι ὧδε ἑπ]ὰ μόσχους, χαὶ ἐπ]ὰ χριός. Καὶ ἐποίησε Βα- 
ἊΗς ΄ -ν 9. .᾿» ΄ ν,» 4 ΄ Ν Ν ϑιΝ Ν ΄ 

λὰχ χαϑάπερ εἶπεν αὐτῷ Βαλαάμ' χαὶ ἀγήνεγχε μόσχον χαὶ χριον ἐπὶ τὸν βωμόν. 

ΚΑῚ ἰδὼν Βαλαὰμ ὅτι χαλῦν ἐςιν ἐναντίον Κυρίου εὐλογεῖν τὸν ᾿Ισραὴλ, οὐχ ἐπορεύϑη χατὰ 
ς 3 Ἃ 9 ,᾿ 3 ’΄ ρ 3 ρ Ν 2. » Ν ͵΄ 2 να 3 δ » ᾿ 

τὸ εἰωσὸς. αὐτῷ εἰς συγαντΉσιν τοῖς Οοἰωνοίς, Χᾶαὶ ἄπεςρεψε τὸ πσροσωτον ἀυτδ εἰς ΤῊΝ ἐρῆμον». 

Καὶ ἐξάρας Βαλαὰμ τὰς ὀφϑθαλμὲς αὐτϑ, χαϑορᾷ τὸν ᾿Ισραὴλ ἐςρατοπεδευχότα χα]ὰ φυλάς" χαὶ 
φιῷ ρο ρῸ ᾿ 9 »" Ξ - ὩῊ ς 

ἐγένετο ἐπ᾿ αὐτῷ πνεῦμα Θεδ, Καὶ ἀναλαξὼν τὴν τπταραθολὴν αὐτδ, εἶπε, φησὶ Βαλαὰμ υἱὸς 5. 

γι. δῖΆαν. Μοίᾷ. αὐτου (3, ζό, 129. (Ὀπι]. ΑἸά. Ηΐοτ. ἐμ “)]ἐς 

δίδν. Οὔἴτορ. μρὲρ ἱΐαρι Οδοτρ. Απη. σ. αἰϊΐαυς. Ασπι. Εάὰ. 
α Ἀγαῦ. 2. 

ΧΧΙΠΙ. Οὐ γάρ ἐςιν] οὐκ ἔςαι Βοοάοτεί. ', 249ς. εἰ ἄς (οηῆι. 

Ἄρρ. 168, {ξὰ 273, υἱὐἱ γαῖ. πον οἱ Ηϊετ. οἰωνισμὸς] οἰωνισμια 

)ς. Διργαίοείρι. δΌ αἰἷὰ πθᾶπυ μάντηα (Πς) τοῦ. Ἰακὼδ 15} τω 
ἴακ. γ4ᾳ4. αυτω τό. Ἰσρ.] γ»ιεάϊϊο Γ΄ σεἰς Ατγα. τ. αἰ αις. Αὐπι. 

Ἑὰ. κατὰ] εἰ πεμπάμπε ΑΥαῦ. τ. 2. ῥηϑήσετ.] αρϑησετ. (ἢς) 

42. γήσετᾶι 129. ρηϑήσεται ξήσεται (ἢς) ς3. Ἰαχκὼδ 29] τω 

Ιακ. 44, 44. 755) 845 τού, τ14. Οὐ. 1, ςγ4. Ὑεοάοτεῖ. 1.5. τῷ 
Ἰσρ.} τον Ἰσρ. (Ώς) 130. τι) α 71. ἐπιτελέσει} ἐπιχαλεσει 
3. μεηβείαι Αττη. τ. αἰαιο. Αὐτῃ. Ἑά. 

ΧΧΙΝ. Ἰδὲ λαὸς} οὐ ἀὶε ρορεῖας ΑΥτδθ. στ. ἃ. ἀναςήσεται) 
ἀναθησεται 44). 74, 76, 845 τού, 134. ἐγερθήσεται ΠηΔΤρΟ 8. καὶ 
ὡς} καὶ ιν. Οἶτορ. Απη. 1. δἰϊΐψιβ. Ασπη. Ἐά. γαυρωθήσετ.] 
γαυριαϑησιτ. 44. γαυριωσησετ. 11, 16, 30, 32, 53, ςς) 579 58, (0, 
71, 735 744. 769 82, τού, 134. ΑΙεχ. 1ἰρί, Δι. Νς. εὐρέα; Ηϊον. 

οὐ} καὶ ει’ 1, 44. Αγ. 1. 2. ὄχρηπιξ καὶ αὶ μὴ ΑταΌ. 3. εἰ ἴδῃ- 
τὰ (ας) Απη. 1. δἱϊΐᾳις. Ατπ). Ε4. ἕως] εως ἂν 44, ς(» ς8, ζ9, 
γ4,) γ6, 82, τού, 134. ἐχρτίπηξ ἕως ὃ Οεοτρ. φαγη] φαγει ᾽ς. 
θηρᾶν} ἐἰταν 5᾽αν. Οὗτος. - ἐγμς ΑΓγδῦ. 1. 2. 3. τραυμα͵ιὼν] 
τριῶν (ςγ ἰοτίδῃ εχ οοπηρεπαϊο πηᾶὶς ἰπτεϊ]θέϊο) ς 3. 

ΧΧΝ. τρ. Βαλ.] Βαίαπιο οὐτὰ ἀιουϊο εοῦρ. βαίφαμιο οὐτὰ 

αγουϊο Ατην. 1. δίφις. Ἀπ. ΕἘὰ. οὔτε] πε δῖαν, Οἴἶτορ. 
ταρασῃ} καταρασεις, [ξὰ [0ρετ εἰ εἰξ η Τιρτγαίοτίρε. 73. μόϊ αὐτ.] 
κα μοι Οοῃρὶ. Αγαῦ. 3. α υἱππίαυς Θεοῦ. εὐλογῶν] καὶ ευλο- 
γὼν ἐς. ὀεπεώιξ οπίδω, αν. Οἰἶϊτος. ὀεπεάιδίοας δῖαν. Μοίᾳ. 

μὴ] ον μη τό. εὐλογήσῃς) εὐλογήσεις Ὗ]], τς, τό, 44, γ4, 76, 
84, τοό, 134. (ὐοπηρὶ. εἐνλογησει (ἢς) γς. 

ΧΧΥΝῚ. Καὶ ἀποκρ.} ἀποκρ. δὲ Ν]], τς, τό, 18, 28, 32, ςζ. τό, 

ς 7» ξ8, ζ9, 64, 73» 777) 8ζ) 128, 110, 131. ΑΙά, Αἰεχ. (δι. Νῖς. 

δῖαν. Οἷἶτορ. -Ἐ δὲ 30. α χαὶ Χ. 1ἱρύς Ασα. 3. Απη. 1. αἰΐαας. 

Ἀχαι. Εά. Βαλαὰμ] ο Βαλ. 131. τῷ Βαλ.} , 71. ἴσρος 

Βαλ. 16, ς4, 57ν 73ν 74. 77ν 84) τού, 131,134. δίαν, Οἴἶτοζ. σή 
Βαίκεμν οὐπὶ ἀγουΐο Ἰητεγροῦϊο δ'αν. Μοίᾳ. ἐν Βαλὰκ (ἢς) Οἱϊ. 
Νῖίς. σοι, λέγων] σοι; λέγων ΑἸεχ. οἰδὶ δίεσις εἰδὲ Αταδ. 1. 2. 

“δὲ εἰ ἐἰϊεεδαμι Οεοῦῖσ. ομπ ἐε νεγόα εἰ αἰἶεο (ἢς) Ατηχ. 1. Α] ϊαιιο. 

Ατ. Εα. ὁ ἐᾶν) α ὁ 18. ὁ ἄν Οοηιρὶ. φιιξεμπφωε ΑΥΠῚ. 1. 
αἰἴαις. Ασηλ. Εα. λαλήσῃ] ἐμξαλη ςς- λάλησε 7ς. “Ἔ οὡπ 

"ε Απιι.. τ. εἰϊϊφιε. Αππη. Ἑά. ὁ Θεὸς} - ρος μὲ γ4,) 76, 84» 
τού, 114. τοῦτο] ἐα Οεοτς. ποιήσω] λαλησω ς3,) ξξς» 120. 
Ρίεης ἢἰς ἀϊπίηγυϊς Αἰεχ. 

ΧΧΥΠΙ. Βαλὰκ] κα 44. πρὸς Βαλ.} τω Βαλ. ζςᾳ, 7)ς. Οεοζρ. 

Απῇ. 1. δἰΐΐαυς. Απτῇ. Εά, ἄντ 44. παραλάξω) εἰ Ῥγατηϊ- 

τοῖς Ατγαῦ. 3. Οεοζς. ἀρέσει] ἀρέσῃ ΟομρΡΪ. καὶ 29], ςό, 
γι. κατάρασαΐ μοι αὖτ.) καταραση μοι αὖτ. 44, 74») 76, 84) 

ὦ- 

τού, 124. καταράσαι αὐτὸν τηλύρῸ ῥτϊτηδ πιᾶῃι 130. ἃ μοὶ ]], 
18, ς3,) 128. Οεοῖξ. αὐτὸν] ἐϊίος δῖαν. Οἴτογ. Αὐιπ. 1. δἰ φυς. 
Ἄσαι. Ε΄. 

ΧΧΝΊΠ. τααρίλαξε) πψαραλαθὼν 44) ζ4η 74.) 75, 76, 84, τού, 

134. Βαλὰκ] κα 44. τὸν Βχλ.} αὐτὸν 44. ἐπὶ] εἰς γ1. 

ανεξιδασεν αὐτὸν ἐπὶ 44» ζ4,) ς8, 74. 7ς», 76, 84, τού, 134. κορυ- 

φὴν] κορυῷης ς3, ἸοΒ. τὴν χορ. 1ς) 16, 18, 28, 30, 44, 54, 57. 48, 

64, 735» 74, 759 76, 779 84. 85. τού, 128, 130, 114. ΑἸά. Αἰοχ, Γἰρῦ, 

δῖ. Νῖς. Οὐ. τ, 272. Οεοῦς. Αππῃ. 1. αἰϊΐσας. Ατσπ). Ἑά, Φο- 
γὼρ}) Φεγωρ 44, τιο6. Φοξωρ ς3. Οοπιρί. εχργίηις Φοσγωὼρ ϑίαν. 
Οἴἶτορ. εχρηπις Ῥωγὼρ σεογρ. εἐχρηήπιμης Πογὼρ Αγηι. «. αἰϊυς, 
Αττ. Εά. 

ΧΧΙΧ. τρ. Βχλ.} Βαίαζο οὰπι αὐϊσυΐϊο Οδοσς. Αστη. 1. αἰϊίχαυς, 
Αγ. Εἀ. οἰκοδόμ.Ἷ οἰκοτόμησον ΑἸ]ὰά. μοι 1] , τό, ς), 77» 
111. ὧδε ἑπ]ὰ} α ὧδε 44, ς8, γι. κα υϊτυτήᾳυς 72. μέσχ.} 

χριοὺυς 73. ἑπῖα υἱν.} α 18, 128. κριξς} μοσχους 73. 

ΧΧΧ. Βαλακ) κ44. καϑ. εἶπ. αὐτ. Βαλ.} ουτως 71. ουτῶ 
44. εἶπεν) εἰ ἀἰχὶ Αταν. τ. αἰϊϊαιις. Ασην Εά. αὐτῷ] οὐπὶ 
κ- ποῖλτ ΑἸοχ. οὔτ ἃς ποίϑῃϊ ({εὰ εἰτατὶ νἱάοῖυτ ἰη ἤρη) Ατδῦ. 1. 2. 
ἀνήνεγκεϊ ἀνηγαγε ς3. ανηνεγκαν 110. μύσχον χαὶ] Ροΐξ [α5 
γοςες οπληΐδ, υΐαυς δ ςΔΡ. χχνΐ, 41) ρεπεσγυῶς 28. τὸν βωμ.] 
α τὸν 19. 

1. Β»λααμ)]) Βαλὰμ ἢϊς, πο Αἰ οὶ, 1.Ἰρΐ, καλόν) ου χαλον 

(ας) ς3. ἐςιν] οἱάεδαιων Ατπι. 1. αἰϊϊαυς. Απτῃ. Ἐά, ἐναντίον) 

ἔναντι 11, ΧΙ, τς, τό, 18, 30, 32, ς3, (49 50, ς7, (8, 73) 75» 77» 81, 
ὃς, τοϑ, 118, 118, 129. Οομιρὶ. 1ἱρῖ, (ας. Νίς. οὐχ) καὶ οὐκ 
ΨΙΙ. αὐτῷ] ΝΠ], Χ, ΧΙ, τς τό, 30, 44, 52, ζ3,) ξ4) τό, ς7, χὦ» 

ς8, 59, 64. 71, 73» 74. 73. 76, 77» 845 85. τού, τοϑ, 118, 129, 130, ΄ 
131) 124. (οιρί. Αἰεχ. ὙΤΠιεοάοτγοῖ. Ἰὼ (ἑαζ, ΝΟ. δὰ 1. Ασπ. 1. δ}}}- 
4υς. Ατηι. Ἑά4.. ἡΠ]ἕίμς δῖαν. Μοίᾳβ. συνᾶντ.} - αὐτῇ )ζ. οἷω- 
γοῖς) οἷνοις τηεπάοίε ᾽ς. καὶ ὠπέςρ.) καὶ ἐπερρ. 32. Οοαρί. 
α χαὶ Απῇ. 1:. αἰΐᾳυς. Ασπλ. Ἐά. τὸ τρρόσωπ.] τὴν ον πιδγροὸ 

ὃς, εἴ Ρ͵πιΑ πιᾶπιϊ 110. ᾿ ᾿ 

11... ἐξαρ.} ἐπαρ. τς, 19, 32, 64) τοβ, 118. ᾿σοπιρὶ. Ἔχε 
δῖαν. Οἷἶτος. Οθοῦρ. Βαλαὰμ) Ισραηλ (ἢ) 73. α Αγδῦ. 1. 2.. 
Βαλ. τοὺς ὁφϑ. αὐτ.] τὰς οφϑ. αὐτ. Βαλ. 19, τοβ, τι8. χαϑορὰ) 
ορῶ 19, 1ο8, 118. εἶ ργβειλτταις δίαν. Οἴζτοσς. (εογρ. φυλας] 
Ἔ αὐτου ς8. ΑτὉ. τ. 2. 3. ἐπ᾿ αὐτῷ των: Θεοῦ] ἐπ᾿ αὐτὸν ρημα 
Θ. ζ9, 72. ρημα ἴωπρες τνευμα {υρταίορι, ἱξουπάα τωβημ 131. 

ἐπ᾿ ἀντὸον αν. Θ. 18, 32) ςῳ 7ῆς. ὧν. ἐπ᾿ αὐτὸν ς2. Ὡν.Θ. ἐπ᾽ 

ἄντὸν 129. Οοπιρὶ. τὸ ὧν. Θ. ἐπ᾿ αὐτὼ Χ. τν. Θ. ἐπ᾿ αὐτὼ 
11, ΧΙ, 44, γ19,. γχ6, 82, 84, 1ού, 134. 1, ρί, δίαν, Οἴτορ. Οπξογ. 

Αἴ. 1. δ ἴφυε. Αγη. Ἑά. τσ. Θ. ἐν αὐτὼ 1οϑ, 118, ἹΠεοασοτεῖ. 
', 251. . ᾿ τ ὦ 

111. ἀναλαξ.} Λυκερὶε Οεοτς. τὴν τσαραθολ.] τὴν παρεμξολ. 
πηεηάοίς 18. δχρτγίπγυπτ ἴῃ ρίυγαι! Αἰτη. τ. αἰΐίαυς, Αἰτῃ. Ἑά. εἶπε} 
ἐϊεὶ; ΑἸτηεηὶ (οὐ. δ᾽ αυϊ. εἰ εἶχ 8ιαν. Οὗτος. Οεοῖσ.. φησὶ] 
λα 73. Αγβῦ. 1. 2. δὲς Αγῶρ.. 3. Βαλααμ) Ββχλαμ δὶς θη δἰ δὶ 

111. Βαίαα»ιε' Αγαὺ. 3. υἱὸς] ὁ υἱος 41- Θεοῖς. “Δ7ὲ Αταῦ. 4. 
Βεὼρ} Βαιὼρ 74, τού, 134. Αἰεχ. Φαιωρ ςς. Σεδεωρ 7ς. Σεστῷωρ 
ς3. εἰ ἔς τῆᾶῦρο 8ς. εχρτείπιει Βοὼρ ϑ[αν. Οἴἶγοζς., Ῥάαφμν ΑΥδῦ. 3. 
Αὐιϊουϊυτὰ ργοβιηἑις Οεους, δ φησὶν} κ 53-. ἀὲ ΑΙΑΌ. 3.. ὁ 
ἄνϑρ.} α ὁ 97, 73. 9 υἱν ΤᾺ. 3. ἀληδινῶς} αλήϑιιος ΧΙ, 29, 

͵ 

. ᾿ ᾿ ᾿" 
ΤῈ: ᾿ ᾿ ᾿  - 

Ι!γῷς 



ΑΡΙ 
ΚΕΦ. ΧΡ. 

» κ᾿ “Δ . 9 “2 7 9 ͵,“4 Ὁ Φ χκ “5, 

4. Βεὼρ, φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὃ ἀληϑινῶς δρῶν, Φησιν ἀχόων λόγια ἰσχυρᾷ, ὃςις ὁρασιν Θεοῦ εἶδεν 
᾿ ες » »." ε Ν ς.«: Ὕ ’, Ν ε ΄ 

ἐν ὕπνῳ, ἀποχεχαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτϑ' Ως χαλοὶ οἱ οἶχοί σου, ᾿Ιαχωρ, αἱ σχηναΐ σου, 
7 ΄ " ΝᾺ φ᾿ “ε ΄“- ἃς «᾿ς »ν) 

Ἰσραήλ: 'Ωσεὶ νάπαι σχιάξζεσαι, χαὶ ὡσεὶ πσαράδεισοι ἐπὶ πσοταμῷ, χαὶ ὡσεὶ σχηναὶ, ἃς ἐπηξε 
5. 

6. 

7. 

10. 

11. 

Θ. ΜΟΟΊΪΐ: 

Κύριος, χαὶ ὡσεὶ χέδροι παρ᾿ ὕδατα. ᾿Ἐξελεύσεται ἄνϑρωπος ἐχ τοῦ σπέρματος αὐτᾶ, χαὶ χυ- 

ρἰεὕσει ἐθνῶν ποολλῶν' χαὶ ὑψωθήσεται ἡ Γὼγ βασιλεία, χαὶ αὐξηϑήσεται. βασιλεία αὐτοῦ. 

Θεὸς ὠδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπ]ου, ὡς δόξα μονοχέρωτος αὐτῷ" ἔδεται ἔϑνη ἐχϑρῶν αὐτοῦ, χαὶ 
φΦΦ ρω ρω 8 ὍὋ0 9 

τὰ πάχη αὐτῶν ἐχμυελιεῖ, χαὶ ταῖς βολίσιν αὐτῇ χατατοξεύσει ἐχϑρόν. Καταχλιϑεὶς ἀνεπαύ- 

σατο ὡς λέων, χαὶ ὡς σχύμνος" τίς ἀγαςήσει αὐτόν, οἱ εὐλογδντές σε, εὐλόγηνται" χαὶ οἱ χα]α- 
’ »’ ’ ὋΣ ’ Ν, .-Ν Ν᾿, ν ΄ ρ6 ᾿ς 3 

ρώμενοί σε, χεχατήρανται. Καὶ ἐϑυμώϑη Βαλᾶχ ἐπὶ Βαλαᾶμ, χαὶ συνεχρύτησε ταῖς χερσὶν αὖ-- 

τοῦ" χαὶ εἶπε Βαλὰχ τὩρὸς Βαλαᾶμ, χαταρᾶσϑαι τὸν ἐχϑρόν μου χέχληχά σε, χαὶ ἰδοὺ εὐλογῶν 
εὐλόγησας τρίτον τᾶτο. Νῦν ὅν φεῦγε εἰς τὸν τόπον σου' εἶπα, τιμήσω σε, χαὶ γῦν ἐςέρησέ σε 

ς1, 82. Οοπιρῖ. ΑΙά. 1ἱρῦς αληϑινος ὡς ((ς) 7. 
ΑἸά. δαν. Οἴτος. 

ΙΨν. Φησ. ἀκ. λόγ. ἰσχ.} ΔΊ], 19, 20, 54. τό, ς8, )ς, 1ο8. Ατ- 
τοθοὶ (οθά, αἰἰφυ;. Αττῃ. Εά. κὰκ ργα πηταηῖ ἢ 6 ΑἸεχ. Αγὰδ. τ. 2. 

ἀχέων) ὁ ἀκ. τς) 18, 128. χαὶ ἄχ. ζ0. ἰσχυρᾷ) Θεου 1], ΧΙ, 
ς3» 71) 74. 76, 84, 8... τοό, 1:4. (οπμ. Θε ἰσχυροῦ, (εὰ Θεοῦ 
υῃεὶς που, Αἰεχ. ἰσχυρὰ, ὁρῶν Αἰά, ἴπ παπι, ρίυται! ἐχρτίπνίς, εἴ 
Ἔ τίσι ϑἰδν. Οἴτοσ. ὃςις) α ΝΊΙ. εἶδεν)  Υ]1. ἴδεν 
1 μή. ἰν ὕπνω) α 71. ἴκ δελισαιμεκιθ ΝΥ. ἀποκικαλυμ.) 

φησιν μεξτιϊαιϊ ((ς) γι. ἀνακικαλυμμ. 64, 74) )6. αἀπικαλυμμῶνοι 

Αἰεχ. ων" γγαεσυξυηι Ατῦ. 1. 2. 3. 
ν. ὁ} α 73, )ς. Αἰκχ. ἁστῶ. 1. αἱΐίφυς. Αστῦ. Γὰ, οἱ οἶκ. 

σεν} σου οἱ οἱκ. ἴἴ, 19, ἀφ.» 4ζν) 43. 54. 49, ξ2.) δ. τοῦ, τοβ, τι8, 

1λον 124. (οπρὶ. Ευϊ. ι', 6. Αιξδη. 1, ύΟΘ. δὰ οἱκοι )ς. σόοι οι ΟἰΧ. 
ΧΙ. αἷσκ.,) καὶ αἱ σκ. ΧΙ, 32. δίαν. (ὑεοτῇ. οὔ ῥυδεάγα ταδεν- 
πδίκία ΔΙΌ. 3. .“ἰ ρεαπμτυηῖ, ἰοὰ κα αὖν Ασππ. 1. αἰϊΐΐᾳφυς. Αἰτῃ. 

Ἑω. σκηναν } ἐχραπηϊ σχία (ίς, οτῖς φυΐδ ςοπιρεπάδυπι σκα 
δοὺ [υεηΐ ἰηιεϊοέλυ π.}) (ορι. Ἴσρ.) ἰακὼδ το. ἢίς ὕοη ἀϊξίη- 
ξυὶι ΑΙω. -ὰ ΓΡ ἐν, 

ΔΙῚ. κναπα) ναἱϊοε ἰβ ὑπὸ 1. (δὰ πγεπογα ἴῃ αο, Απιδγ ,2ἔρίες 

Ὁ. 1.2. σκιαζουσ.) σνσκιαζουζ. ΧΙ. ὥς ΡΏΠο ἢυς αἰυάεης, 
ἱβ (δι. ΝΊς. δά ᾿. μηβεγ φκαν «φείἶμ τοι Αταῦ. 1.2. καὶ ὡσεὶ 1] 
ὡσιὶ καὶ (οπιρί. χαὶ ὡς 9. Ευΐ, ἰΐ, 420, (εὰ 410] υὐ Κλ, “ὃς ῬΆΪο 
ως αἰϊυάειε, ἰη (δι. Νὶς. μά 1. ἡ καὶ Απιὸς. καὶ ὡσεὶ τ --καὶ 
ὠσὶ! 2) , Αἰϊεγινσα εἰ φυα 1λ9. Ἰοϊε βοῆς 19,118. παραάδειςοι) 
παράδεισος Ἑυΐ. Ἰ. ς. {πὰ αἰοἱ υἱ Δι. ἄς Ρμο δυς αἰϊυάεης, ἴῃ 
(δι. Νὶς. δά 1. ροταά γα, ἴθ προ ἰ. (πὰ ὄσγτεὶ ἴῃ 410, Απιὸς. :0- 

ταμς] ποταμῶν ΧΙ, τς τό, 18, 19.) 44ν ς2, {3, 64) ς{» 46, ς8, 64, 

γ4.. 76, 82, 8ς, τού, τοβ, ι18, 12ογ» 130, 111) 1214. Αἰά. 1ἐρί, 

Αἰϊλη. ᾿, όο, Οτς. εἰϊυάςης, θὰ ας. Νὶς. δὰ }. ὕορι. δίεν. Οεοεξ. 
Ἀπῇ. 1. αἰΐᾳυς. Απι. ἘΔ. ὥς ρεΐπιο, ἰεὰ ν ροίϊελ εγαί. 11. πότος 
μὸν 4ς, )ς, 84. (οαῃρί. (δι. Νὶς. Ετ| Ἰϊ, ό, (οά αἰϊδὶ αὐ νι. ποτα- 

μοὺ ῬΆιο αἰδινόεως '. ς. -Ὁ αφα.ς Αγδὺ. 3. ὡσεὶ σχ.) ὡς αἱ σκχ. 
)ς. (ἧς σκ. Ευί ἴι, 6, (κά αἰϊοϊ υὐ δα. Κύριος) ὁ Κυρ. 73, ὃς. 130. 
(ας. Νίς. Αἰδδβη. ]. ς. καὶ ὡσεὶ κάδρ. το. δ.) .. καὶ ΠῚΚῚῚΙ, Χ, 

16, 18, 44. 45. 54. 56, ς8, (9, 4. 73» 74. 7» 77. 84» τοό, 120, 
ιἴο, 131, 1314. (οπρὶ. Αἰεχ. 1ρί. (λι, Νὶς. Ευΐ, ᾿ὲ, 420. δἷαν. 
Οὔἴἶτος. κα οανηὶδ Ευί. 1ΐ, 6. καὶ ὡς κι π΄. ὑδ. Ρίμϊο αἰϊυάεης ]. ς. 
«ὡσεὶ πη. 1. παρ) “αρεν Ατιος. α ρήμπο, ἰοὰ “μρελίςτγιραϊ 

ῬΙπΙλ πιλῆυς, Ασῶ. 1. ὕδατα) τὰ υδ. 15. νδατι 82. υδασι ΧΙ. 
εακαΐα ἀφματει Αἰτη. τ. αἰίᾳυς. Ατπι. ΕΔ. ἀ βῶω (ἢς) Οορι. 

Δ]. Ἐξιελ.) ἐμ τε εικν Αὐτὰ. 1. δἰῖφυς. Ατι. Ἑά. αὐτῷ 15] 

σου ς4. ϑἷλν. Οἷἶτοχ.υΎΌ. ὑψωθ.)}) ἢ τέχναι κε ΑΓΔΌ. 1. 2. ἡ 
Γ. βχσ.) κα Ἰοό. μετ τάμε Οοχὶ Αταῦὺ. τ. 2. 3. ἢ Γὼγ) ϑ8ὶς 

οὐϊωϊ ροῖ Υ αεϊίςαηδη). ϑδυΐρίοος ἱλππεῶ αυοά ποη ἡ μεσ ἐττογεπὶ νεϊυΐς- 
εἰίπνυπι, ἰοὰ ἥ, 1. ς. φασην, ἴῃ φοπιραγαίοης, (ἱ ἰορεθάυσι. α Γὼγ ΗΝ, 
ις, 4τν 53, 6, 9, 4, 82. α Ευΐ. ἱ, 9ς. (δὰ ἰαῦεῖ αἰ. Ηκς 

οἵ πο οεἵὰ εἰϊ ἰουλῃ εχ ὑμοιστελευτῷ, ουπὶ ἢ Γωγ ἡ ἰερετεῖως οἴϊπι. ἡ 

Γωξ 44. κΥὠχ ([ς) (οιηρί. ἡαπφυαα Οορ Ονρε. μερὲν Οὐ δἷδν. 
Μοίῳ. στὰ. ι. αἰΐφυς. Απῃ. Εά. βασιλεία 13) - αὐτὰ Ν]], 

Χ, ΧΙ, τς, 16, 20, 30, 32) 44) 40) 52) 53, 44) 54, 46, 57), 48, 9, 
ὅ.ω. 73» 75» 77» 82, 8:,) 1οϑ, 118, 130, 131. οπνθὶ. Αἰά. Αἰεχ. 

1Δρῆ. (δι. Νὶς. ὕγρει. Ηΐεῖ. δίαν. Οἰἶγος. ἄστη. 1. δἰίίᾳυς. Αστιν. 
Ἐπ. - ίση Εἰ. ]. ς. (τἀ ποῦ δἰθ!. δὶς ΐυπι ῥγϑεγπτιῖ, εἰ οὐκ 
ἱυδ)υηεῖς, δίαν. Νίοίᾳ. βασιλ. ι'--βασιλ. 25) α ρΡοϊτειηιπι εἴ 

ᾳυα δὶς ἰηϊοι ας 7ς, ὃς. Οτρ. 11, 2723. Οδογς. βασιλεία 29] 

ἡ ῥγαπιιζυηι ἢ, Χ, 16ν τὖν 18) 29, 30) 32) 44) 54) 86, 57. 49. 64, 

τα ΠΕ 

Φ 

ὕὴ, αὐ Οορ. ὙΦ “κ Ασα. 1. αἰΐᾳυς. Ασα. Βα, 

53, 74, 77ν 82) 84, τού, 134. Οοπιρί. ΔΙεχ. Τὐρῖ, Ολι. Νὶς. Οἦξ. 

ἷν, 416. Ευΐ. 1, 6, οςν 4:0. Ταπιαΐς. ᾿, 394. Αταῦ. 1.2. βθασιλ. 

αὐτὰ, 4ς, ςς. ΑΙ4. δῖλν. Οὗἶτογ. - νωδάς ΑΙᾺΡ. τ. 2. 
ΝΠ. Θεὸς) ο Θεὸς Δ1], Χ, τό, 18, 30, 44) 4ς, ζ4, ςξν ς7, ς8, 

ζ9, 04, 73) 73. 77, 85. 108, 118, 128, 129, 120. (ο"ρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

(δι. Νίς. Οτίζ. ᾿ἷ, 274. καὶ ο Θεος ς3. μ΄. γρε. εἴ ἧς 1: ἤπὸ 

ἃιιὶουΐο, Αγ. 1. 2. 3. δομεῖπνε συπὴ απίσυϊο γα. 1. ὠδήγ.} 
“ἠκχὴ Ονρτ, αὐτὸν) εο: ( ορῖ. δ᾽αν. Οἰΐτογ. ὡς δι μονυκ. 

αιὐτ.} (εμπιίκπι χίογτία σε ῥιδίϊ με αν. μα (ἃς) Αταῦ. 1. ἃ. δϑοξ.) 

δοζαν τό, 30, 4, ς4.) 74.131. αι. αὐτῶ] αὐτοῦ ΧΙ. εἴ ἧς εχ 
ςοττ. τὰ αυτὼ ῥγίπιο, ς6. “ρρεγ ἡΐωπι Αὐτηςηὶ Οσάά, αἰἰᾳυ!. Αππὶ. Εά. 

ἔδιται) καὶ εδ. τιᾶγρο ὃς. “ «{ω Ογρτ. Ατδὺ. τι. 2. 3. ἐχϑρων) 

τῶν τχϑρ. 73. Οἡξ. 1. ς. ἐκ τῶν ἐχϑρ. τό, ς7, 77. 130») 131. 
Ολι. Νὶς. Οδοῦζ. ἐκ ἐοδιόκε Ατταςαὶ (οὐ, αἰἰᾳφυ!. “- ργαημίαας 
Αγῦ. 1.2. τὰ πάχη] ἰπ πυαι. πηι ϊατὶ ἐχργπνιιπὶ δίαν. Οἰοσ. 

Ατην. 1. αἰϊΐφυς. Αγ. Ἐά. αὐτῶν} αὐτου 44. ἔοιτε οεείψογμπε νεὶ 
ον ἑμετν Δ ΓΜ πα ἜΘΓ ΝΗ ζορι. ἐχμιελιεῖ) ἐχμυλιεὶ ςοΟΙτΤρῖε 74) 134. 

Ευΐ. ιἱ, 420. ταῖς βολίσ.} τοις βιλισιν ς9ς. α ταῖς 4, 84, τοῦ, 
11. αὐτὰ 2] αὐτῶν 29. κατατοξ. ἐχϑρ.} ἐν αὐτοῖς ἴϑνη χε- 

ρατιεῖ (ἢς) Τραποδίς. ἢ, 394. καϊαχτοξεύσ.) Ἔχρώπιμπι τοξότης ἕγαι 
Απηξηὶ Οοαά. αἴφυ. ἐχϑρόν] ἐχϑρονς 75’ Αταδ. 3. ἐχϑρων 20. 
Αγ ςηὶ Ο(οαή. δυϊ. - ἀντα ιοϑ. Αγωδ. 3. οὐπὶ -- ποῖ Δἴοχ. 

1Χ. Καταχλ.) “μ᾽ ργαπιίπυθς Αγῶῦ. 1. 2. Ασπὶ. «. αἰδίᾳιιε, 
Απῇ. Εα. ἀνιπαῦσ.) αναπαυσεται ς3. ὡς 25] ὡσει ςξ. 
(ομηρὶ. τίς] εἰ φως ΑΥΑῸ. τ. Δ. Ασπι. 1. ἃΐαυς. Ἀπ. ἘΔ. 
ἀναςήσει) ἐγερεῖ ((κἀ πος εχ τ η. χἰῖχ, 9, φυοπι ἰοσυπι Πὲς ςοιρασαι) 

Ευΐ. ἰ), 420, εἴ 4181 βλῦει οὐ γ 21. οἱ εὐλαγ. οὐπὶ (ᾳ4.} ἴα Εἰς ποὰ 
Ὡμπ). οἰυγαὶα, (οὐ Πηρυϊατῖς, μαθεῖυγ ἰπ Οομῆτ. Αρρ. 293. εὐλό- 
γηνται) πυλογῆνται Χ, 20, 30, ς 55 599 73, 130, 131. Αἰεχ, 1ἱρῖ, 
Οτρ. ἴῃ (δῖ. Νὶς. τὰ 1, εὐλογνμέῖνοι 16, 10, 44. 45») 54,;:7 2 74, 76, 

84. 1ού, ιοϑ, 11... δίαν. Οἰἴγοζ. ὥς λσχο ᾿χίπιδ πιλῃιρ 1390. χε- 
κατήρανται] κατνοάαται (ζς) 7ς. χατηρανται 129. χατῃραιεῖγοι 
74, γ)6, 84. κιχατηραμένοι τοῦ, 114. δἷαν. Οἴτγορ. 

Χ. ἐϑυμ. Βαλ. ἐπὶ Β.] ἐπι Β. βχλ. εϑυμ. 84. ἐϑυμωϑὴ) 
Ἔ ὀργῇ (υὉ κ5Κ ἰπ οδλγαθ.. πϑποτς ΑἸεχ. -Ὁ γα (Ὁ κς Αγαῦ. :᾿ 2. 
Βαλακ 1] 3. ἐπὶ Βαχλ.} πρὸς Βαλ. ςῳ» 75. κα Οχζ. Νὶς. 
γε. Α1. ἃ, ρασῖς ὑγσιδ, 192. δαίααμιο ςυτὶ αγιϊσυϊο ΑἼτ. 1, αἰϊὶ- 

ᾳυε. Απη. Εα, καὶ ἀνεκρ. ταῖς χ. αὖτ.) κα 10. «ἰνεχρ.} 
Ἔ Βαλααμ ς3. αὐτὰ} α Ατγαι. τ. αἰΐίηυς. Απη. Ἐά, Βαλᾶκ:) 
α 44. 53ν 48. πρὸς Βαλααμ) πρ. αὐτὸν φᾳ. Βαίαπιο σὰπὶ ατιὶ- 
ευἱο ὕεοῖν. Βαίααπιο οὐτὰ δουϊο Ατπλ. 1. αἰϊΐϊφυς. Ατηι. Ἐπ, 
καταρα9.} καταρασασϑ. τς, τό, 29, 33), 44. ς3ν 54, ςς»γ ζό, ς), 
8, 59, 64, γῖν 74, 7Ὁν 76, 82, 84, ὃς, τού, ε18, 129, 144. ΟΟπιρὶ. 

ΑΙα. Αἰεχ. 1ρ΄. δι, Νὶς. γε. Α1.1. ς. Ἑ κκ ϑίαν. Μοίᾳ. τὸν 

ἰχϑρ. μου] α 53. α μὸν 44, 74) 76, 84, τού, 134. κέκληκά σε] 
χεκληῆσαι 1ς, 64. καὶ ἰδοῦ} δεξε ὑετο δίαν. Οἶτος. εὐλογῶν) 
ὀεπεαὶ! δ] ἰοε όμε Οεοτᾷ. εὐλόγησ.} πυλογῆσας Χ, ςο. 1Δ“ρί, Ογε. 
ΑΙ. 1. ς. εὐλογῆκας 44) ς3, 54, 74) 73» 84, τού, 134. (οχηρί. 

-«ἰ αὐτὸν τό, 32. ς2,) ς7,), 64) 73» 77, 82. Αἰή. δι. Νὶς. Αἰῦ. ι. ἃ. 
δίαν. Οἴτος. σοῖς. . -- οον δδν. Μοίᾳ. τρίτον τοῦτο] τατο τρ. 

ΧΙ, Χ, ἀςν τόν 18, 195) 30, ς7, 58, 64, 23, 72» 8» τού, 128, 130, 
131. Αἰεχ. 1ἰρί. Αστιν. 1. αἰΐαυς. Απη. Ἐά, τριτον τοῦτον γξ. 
Οοιρί. τωτοὸν τρίτον 44) ς3, (9. τύτω τρίτῳ Ογτ. ΑἹ.]. ᾿ς. ἡ τῶτο 
ΑΙά. δἷδν. Μοίᾳ. Θεοῦ. 

ΧΙ. Νὺν ὧν) εἰ παπς Ασμ. τ. αἰϊϊᾳυςε. Αγπι. Εἀά.. φεῦγε] 

εἶπα] εἰπὸν 

449 945 745) 75) 84) τού, 134. τιμῆσω) τιμῆσαι 44γ 74, 84) τού, 



7) ἊΝ ὧν, 7 

ἈΡΙΘ ΜΟΙ. 

»,΄ ΄ ε Ν Ψ Ἧ ’ 9 » 95 4 ἰδ ε " 

τί σοιῆσει ὁ λᾶος οὗτος ΤΟΥ ΛΑῸΥ σοὺ ἐπ ἐσχάτου τῶν ἡμέρων. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΥ, 
Κύριος τῆς δόξης. Καὶ εἶπε Βαλαὰμ πρὸς Βαλᾶχ, ἐχὶ χαὶ τοῖς ἀγγέλοις σου, ὃς ἀπέςειλας τΆ. 

«πτρός με, ἐλάλησα, λέγων ; ̓Εάν μοι δῷ Βαλᾶὰχ πλήρη τὸν οἶχον αὐτῇ ἀργυρίου χαὶ χρυσίου, οὐ 13. 
δυνήσομαι πιαραξῆναι τὸ ῥημα Κυρίου, πποιῆσαι αὐτὸ χαλὸν ἢ πονηρὸν παρ᾿ ἐμαυτδ' ὅσα ἂν 

εἴπη ὁ Θεὸς, ταῦτα ἐρῷς. Καὶ γῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον μου" δεῦρο συμξουλεύσω σοι, 
Καὶ ἀναλαξὼν τὴν παραξολὴν 

αὐτῷ, εἶπε, φησὶ Βαλαὰμ υἱὸς Βεῶρ, φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληϑινῶς ὁρῶν, ᾿Αχόων λόγια Θεοῦ, 
ἐπιςάμενος ἐπιςήμην παρὰ ὑψίςου, χαὶ ὅρασιν Θεδ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ, ἀποχεχαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ 

αὐτοῦ. Δείξω αὐτῷ, χαὶ οὐχὶ νῦν" μακαρίζω, χαὶ. οὐχ ἐγγίζει: ἀνατελεῖ ἄςρον ἐξ Ἰαχῶξ, 
ἀγαςήσεται ἄνϑρωπος ἐξ Ἰσραήλ" χαὶ Ν ὐωι τὸς ἀρχηγὸς Μωδξ, χαὶ τηρογομεύσει πάντας 

υἱὸς Σήθ. Καὶ ἔςαι ᾿Εδωμ χληρονομία, χαὶ ἔςξαι χληρονομία Ἡσαῦ ὁ ἐχϑρὸς αὐτοῦ" καὶ 1σ- 
ραὴλ ἐποίησεν ἐν ἰσχύϊ. Καὶ ἐξεγερϑήσεται ἐξ ἼἼαχωθ, χαὶ ἀπολεῖ σωζόμενον ἐχ πσύλεως. Καὶ 

» ὍὋ ΪΨ 3 νΣ κ᾿ » Ν ἰδὼν τὸν ᾿Αμαλὴχ, χαὶ ἀναλαδὼν τὴν πιαραξολὴν αὐτξ, εἶπεν, ἀρχὴ ἐϑγὼν ᾿Αμαλὴκ, χαὶ τὸ 

134. Αστῃ. 1. δ᾽ ἴαυθ. Απῃ. ἘΔ. καὶ νῦν εὐπὶ [44.} ἢξδο ουτπὶ δὲ 
Ὡοϊδηϊ ((ς) ΑΙΔΡ. 1. 2. “νῦν 2] αὶ ᾿ς. Ἀπ. 1. αἰϊΐαυς. ΑσηΊ. 

Ἐά. ἐξέρησέ σε Κύρ.] ἐγερησα (ἔς, ἱερ. ἐγηρησας) σεαυτον ς3. 

τῆς ϑόξ.] της τιμῆς 33) 53. τῆς Ατγηι. 1. Αἰϊ χα. Ατπη. Εά. 
ΧΙΙ. Βαλαὰμ πρ. Βαλ.} αὐτὼ Βαλαὰμ 44. Βαλ. τρ. αὐτὸν 

γι. Βαϊ, Βαίαεο οσυὐπὶ αἰτϊουΐο ἰηϊεγροῦϊο Θεοῦ. Αὐπι. 1. δἰ υδ. 

πὴ. Ἑά. καὶ 2] κΧ. τρί. τοῖς γί. επρρε περ ἐς Ἰηῖδῦ- 

Ροδίο δὐίσυΐο Αὐτῃ. 1. αἰϊαις. Αππη. Εά. οὗς] οἷς ςς, ς8.. ΑΙά, 

Ογτγ. Δ]. 1, ματῖς ὑτῖτηδ, 192. δὲ ΠΊΔΙΡῸ ὈΓΙΠΊΔ τηᾶπιὶ! 130. ἢ ρρός 
με] κεἰλὲ Θεοῦ. ἐλάλ.} Ηἰς Ἱπιειτογατῖνε ἀἸιπσυΐς ΑἸεχ. δἰ δοσμίως 

“μι ἐΐε Οεοτρ. λέγων) δὶς ποῇ ἀϊπίησυϊε ἱπιειτοραῦνες ΑἸεχ. 
Α Οεους. 

ΧΙΠΠ. Ἐαν] οτι ἐὰν 30. μοι δὼ} δὼ μοι ΨἼΙ, ΧΙ, τς, 64. 

Θεογρ. ΑπΏ. 1. αἱϊΐσυς. Απηῃ. Εά. δῷ Βαλ.] Βαλ. δὼ ςϑ. 
τλήρ. τὸν οἶκ. αὐτ.} τὸν οἱκ. αὐτ. τῦληρ. 44) 84, τού, 134. 85[Δν. 
ΜΜοΐᾳ. α αὐτοῦ γς. ρίοεπαπε ἄοπιωνι σισαηε ΑΥΔΌ. 3. καὶ χρυσ.} 

ἡ Χρυσ. το, τοθ, 128. ϑυνήσομ.} δυνησωμ. )ς. ϑδυναμαι ς1. 
τσοιῆσ.} πον ἤσεεγε μπὲ (ἢ) ϑῖαν. Οὗἶσορ. αὐτὸ] αὐτω τό, 32, 44, 
23» 75) 77. 131. (οπιρί. (δῖ. Νίσ. ,, Αὐδῦ. 1:. 2. 8ϊαν. Οἴἶζορ. 

αὐτ. καλ.] καλ. ἀντ. τό, 32, 73. 77, 131. (δι. Νῖς. καλ. ἢ πον. 

τον. ἡ καλ. 11, ΧΙὄἅν ς3, (4) 74. 735» γ6, 85, 84, τού, 129, 134. 

Οοιρὶ. δίαν. Μοίᾳ. Ασππεηὶ (οαά. αἱϊᾳιὶ. Ασπν. ἘΔ. ργαηγτυπί 
μικρὸν ἢ μεγα 44) 48, 749 7ζ) γό, 84) τού, 134. τηλῦρο μικρὸν ἢ 

μέγα Χ. Τρ. παρ᾿ ἐμαυτ.) απ᾿ ἐμαυτ. ς4) 745) 75» 76, 84) τού, 
134. παρ᾿ ἑαυτῷ (80) Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖε ρυΐπιδ, 192. ἐκ σπέσια πιδα 
Απη. 1. αἰϊφυε. Απτὶ. Ἑά. ὅσα] ὡς τς. αλλᾶα ταντα οσα :8. 
“Κα φκαεαπφυε Αττω. τ. αἴνϊψυς. Ασα. Ἐά. ἄν] ἐὰν Χ, ςς, 1οϑ, 

118, 129. Οουρὶ. Αἰεχ. 1,0 (. εἴπη] εἰποι 12, 83, 84. ΑΙΑ. 

Ἔ μοι Χ, τς) τό, 18, 30, 32, 44) 52) 53, ζ4) 47, θ, ζ9, 64. 73, 74» 
4. 83, 84) τού, 118, 128, 130, 134. (οπηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Τἰὐρῖ. (αῖ. 

Νίς. Ογτ. ΑἹ. 1. 5. Αγδδ. 1. 2. δίαν. Οθοσσ. ὁ Θεὸς] κα ὁ Ογν. 
ΑΙ. 1. ς. 

ΧΙΨΝ. ἀποτρέχω] ἐγὼ «ποτρ. 44) 53, ς6, γ4,) γ6, 845 τοῦ, 129, 
134. Οὐπιρὶ. ἀπορρεφω μὲέν30. τόπον] οικον ΝΗ, .3. δεῦρο] 
εἰ ρίχστηᾶς Αγδῦ. 1. συμξουλ. σοι} πὲ εον»ποπεαπε 16 ϑἰΆν. ΟΣ 

ποζ. κι ῥγαττῆς Οεοτρ. τί) ἃ Ῥτοοορ. ἱπ Οδῖ. Νῖς. δὰ 1. 
τὸν λαόν) τω λαὼ 7ς. εαπε βορκίο Αττη. τ. αίαυς Απππὶ. Ἐὰ., ἐσχά- 
του) ἐσχατῶ 29. ὡν ΤΆΓΡΟ ῥτὶπηᾶ τηδηυ, υἱ ἐσχάτων ἰερεγεῖαν, 130. 

ἐσχάτων ΧΙ, 445) 53, 54.» ξ5) 8, 74, 78ν) 82) 84, τού, 120. 134- 
Οοιηρὶ. (δι. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳφ. ὅπε Απτη. :. αἰΐψυς. Απη. Εα. 

ΧΥ. Καὶ ἀναλαξ.} καὶ ἐγένετο νευμα Θεοῦ ἐπὶ Βαλααμ ὑῖδ- 
πηζτιης 18, 128: - Βαλααμ 44, 74) 84, τού, 134. τὴν πα- 
ραδολ. αὐτ.} αν» υἑ νἱάδζυτ, 44. τὴν ταρεμδολ. αὖτ. πιεμάοίε 18, 
ραγαδοίας εἴ συτὰ ἀτουϊο ργϑιη πο Ατ. σ. αἰΐφυς πῃ. Ἐπ, 
φησὶ--- φησὶν] λα ὑΥπηηπὶ εἰ 4115 5 Ἰηϊεαοεηϊ ςῳ) 7ς. φησὶ Βαλ. 

υἱὸς} υἱάς ο Βαίααιπε ΜΠ ΑΥλΔΌ. τ. 2. δὴῆς ο Βαίσαπιε δ᾽ Αγαῦ. 3. 

Βεὼρ] Σεπφωρ ([ς) ς3. Βαιὼρ Αἰεχ. Βαρωγ Αταῦ. 3. φησὶ» 
ὁ ἀνϑρ.} δ ἀϊΐεο οἷν ἈΤτΑΌ. 1. Δ. υἱν 1Π|6) εἴ κα φησὶν, Αγαῦ. 3. ὃ 

ἀλη.} α ὁ 71. ἀληϑ. ὁρ.} ορ. αληϑ.. ςΒ. ἀληϑινῶς} αλη- 
ϑένος ΧΙ; 29, ςλ» 59) 71, 75» 8. Οουρὶ. ΑἸά, Σἰρί. 
8 νεγῆαίε (ορί. ὁρῶν] λᾶλων 71. 

ΧΥῚ. ᾿Αχέων} καὶ ἀχονων ΧΙ, (9. Οεοῖζ. {πρτλίοτὶρι, φησιν 
(δουμνάα τπδπὰ τού. φησιν ἀκ. 1ς. φησὶν ΔΙΌ ἃς ἱπ οἰεγαέξ. τίποτε 
ργυφιτῖς Αἴοχ δος Ὁ ᾿ς ὑγαπιϊης ταῦ. :..2. εἰ σμάϊο} Ατλῦ. 3. 
φεὶ σμαϊο! ται, τ. αυς. ΑΥσι. 4, ολάραι εἰ ἀπέ: ϑϊχν. Οἤκαᾷ. 

αρχοντ. ΧΙ. 

α Βαϊ. ἃ, ὅσο. 

ἐπιςαμ.] Ἔ τε Ῥηο ({εὰ ἐογίδῃ εχ δοσοτηπιοάαϊοπε) 1, ὅο9. εἰ Λ 

Αταῦ. 3. εἰ ργαπητηϊ ΑΥΔΡ. 1. 2. Οδογρ. Ασηι. 1. δ ἤιε Ασπτι. Εά, 

ἐπιςημην}] γνῶσιν ΒΑΗ͂Ι. ἰϊ, όοο. παρὰ) α ΝἾΙ, Χ, τ. τό, 18, 10. 

29, 30, 32) ς2, 5) 57») 58) ζ9, 64, 73, 77» 83, 8ς», 1οϑ, 118, 128, 
130, 121. ΑἸᾷ. ΑΙεχ. 1ἰρί. ὅδε. Νὶς. Ευΐ, 1ἴ, 41). Βαξί, 1]. ς. 

Αταῦ. 2. ὅ8ϊδν. Ατγπ. 1. αἱϊϊΐφυε. Αὐτῃ. ἘΔ, Θεκχ] τοῦ Θὲεξ Ευΐ 
.. 5. ἰδων] εἰδὲν ςς. 4 ΑἸδΌ. 3. ἢὶς ἀϊίηγυϊς 1ἰρί, ὕπνῳ] 
Ἔ ,κο Αγδῦ. 3. ἢΐο ποη αἰδίησυϊ 1ἰρί ἀποκεχαλ. οἱ ὀφϑ.. αὐ- 
τοῦ] ἀπεκαλυμιμένοι οἱ ὀφῷ. αὐτ. ΑἸεχ. εἰ Ῥγαπγτυης ΑὐδΌ. «. 2. 3. 
σεμἶὶς ογως ἀρεγοὶς Ατστὴ. τ. αἰἴφυς. Αστῃ. Βά. 

18. 

Ε9. 20, 

754! “ἀκ ΧΥ]Ι. Δείξζω] εἰ οβεμάσηε ΑτδΌ. 1. 2. αὐτῷ} αὐτοῖς τ Οής. 
ἵν, 226. "χᾶϊ οὐχὶ] καὶ δον ς3. 4 πομ ϑγγ. μακαρίζω] : ,4:.) 

μακαρισὼ ς1.) 120. Οοπρρὶ. Ατπι. 1. δἰϊίψυς. ᾿Ατη). ΕἘά. εἰ Μγπιαὸν ΠΝ » 
ἔπι ΑτὰῸ. 32. εἰ τοϊτυπε ΑΥαθ. τ. 2. δεσιίαάϊπενι ἀαὐσ᾽ 8». {ὌΝ 

᾽ 

ἄνατελε!) χατ ἐγγίζει] εγῖιφη, υἱ νἱἀεῖυγ, 9. ἐγγύζει Οοηρὶ. 
ἄνατ. ζ.. γ7.ζ. Ια, 1. 2. -Ἔ σέο δῖαν. Οἰϊγορ. ἄναςἡσ.] καὶ. ἌΣ 

αναφησ. 11, Χ, τς, τό, 18, 29, 30) 325) 44) 53», ζ4) ςξ, ς7. ς8, .9, " 
64, γ1, 735) 74. 75» 76, 84,8ς, τοῦ, 128, 129, 130, 13:19) 134. Οοἰμρί. 

ΑΙά. Αἰεχ. 1ἰρί. (δι. Νῖίς. Οτὶρ. }. ς. ΒΗ. 11, ὅσο. Ευΐ, 1ἢ, 417." 
Οεγί, νἱ, 315. Αἴῆδη. 11, 2.9. Ευίῆγτι, ἴα Μαρῆ.. Ρ. ς3. Ιγεη. Ἱπίρ. 
Ογρε. Αὐδγ. Ἡπεγ. Νὴ, ἜΔρί, Ἀποηγπι ἀυο [,21τ. Νέλχ. Τδυτίη. 
1,δὄλδληιϊ. Ασαῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Οεοτρ. Αὐπι. ᾿. αἰἴφυς. Αὐτα. Εαὰ. 
α Αἴβδη. ;, δο. ἄνϑ.} καὶ ἄνϑρ. Ογγ. ΑἹ. νἱῖ, ρατῖε. ἐξουπάα, 
“462. Αἴΐλδη. 1, 6ο. ἐξ] ἐν 71. καἭ 130. Ἵν. ] ἱερουσαλημ. τό, 

γ7. ἴς ργΐηιο, {εἀ Ιηλ εχ οοιτ. ἰεουηάα ππθηυ8, [δά σας [ληω τυχο 

ἴυβ. εχ οουγ. εἰυΐάεην ἐδουπάθθ τυᾶπυ5, 111. τοὺς οἱρηχηγ.} τους 
α τὰς 18. ογιπέ: ἰμόδονε ΑΤΑΌ. 2. προνομεύσ.} 

2, οαόίιαγ εἰ κίπεγαδὶε ΑΥδΌ. 3. πάντας] α γ6. Ογε. ΑἹ. νὴ, 
Ρατῖς ἰεουμάδ, 263. υἱοὺς} τσὺς υἱους ΧΙ, τς, τό, 20, 32, 44; 54» 

7, 8, ς9, 73» 74. 76, 77) 82, 84, τού, 131.) 134.. Οοπρὶ. ΑἸά, 
ΑἸεχ. 1ἰρῖ, σαι. Νὶς. Οσῖρ. 1. ς. Ογγ. ΑἹ. 1. ρέοίθσηυ. 5. Ση9] 
δε ΟεοΥξ. 

ΧΥΤΙ. ἔργαι 15] Ὁ ΝΠ Αται. τ. αἰϊαις. πη. ἘΔ, Ἐδὼμ] 

Ἐδὼν Οοσρὶ. κληρ. τ χληρ. 29] α αἰκοσιῖγ. εἴ 4.65 ἢ8 ἑηϊειδοεπέ 

ΧΙ, 29, ζ2,) 7, 129. Αγαῦ. 2. ΑπΏ. 1. αἰῆᾳυς. Ἀσίῃ. ΕἘά, Ἀλη- 

ρογομία 19] ἐπ ἀιεγεάϊαιεπε Θεοῖς. «Ἐ εἶε. Ἡϊετ, Οεοισ. Ἡς. .. 

εἰ ἤς» ΑθΙ 

χρδΡ 
σε. 

-- 

ὁ ἐχϑρ.1 Ησ. ο αδϑελφος (Βς) Ψ1 Ἐς νο λοι Αταῦ. σ. 2. 
[εἀ ατουϊυπι ργσειιεῖῖ, Αγαδ, 3. ἐποίησ.}) ζεεὶξ ἀοο Ἀταθ. τ. 2. 
ἐν ἰσχύ!} α ἐν τό, ς7, 21) 77. 84. Οακ. Νῖς. δίάν. Ἀδοί. ΑΥπ). τ. 
αἰϊϊαυς. Ασαι. Ἐά. εν εἰξ {ιργαίςιρε. Ἰεουπάα γλᾶθα 131. ισχυν 44, 

43, τό, ης. (οπιρί. 
ΧΙΧ. ἐξεγερϑ.} -Ἑ ἀνϑρωπὸς τὸ; τοθ, τι8. Ατή. τ. αἴΐυς, 

Ἀπῃ. ἘΔ. ἀπολεῖ] ἀποργελει 44. φκὶ βογιάεζ ΑΥΔΒ. τ. 2.3. σὼ- 
ζόμενον) σωξομενους 10, 44, ς8, 74ᾳ, γ6, 84) τοῦ, τοϑ, 118, 134. 
δῖαν. Οἶγοζ. ἔς, ἰεἀ οἴπὶ αττςυϊο, Αὐπ). 1. αἷδφις. Ἄτπ. Ἑά. 

πρόλεως } αὐτϊουΐν τι Ῥγσταϊτταπῖ, εἰ Ἔ ἐδέπο, Αὐτὰ. 1. αἴάυς, Ατπ. 
Ἐά. 

ΧΧ. ᾿Αμαλὴκ 1 --᾿Αμαλὴκ 2] καὶ ρΡοϊγεπιύτῃ εἴ {0 ᾿ς ἰητόγο 
)κοεηῖ ἴῃ τεχῶι, δά βαθεῖ τπογρο εχ δἰξδὶ γηδηι, 1οό.. καὶ αναλαξ.] 
α χαὶ Αὐπιεπὶ Οοὐά. αἰϊσιῆ. Ατπι, Εα, τὴν τραραξ.} τὴν παρεμ- 
δολ. πιεηάοίε 18, γ5. εχρήπισηϊ ἴῃ ΡΙΙΓΑΪ πυπη. Ατιη. σ. δἰ χιιθ. 
πη. Ἐα. εἶπεν] εἰ ἀκὴν δῖαν. Οἴἶτοσ. ἀρ] εἰ Ρ ππητες 

Θεοτν. ἐϑνῶν} ρεπείμηε ογππιπε ΟΟρῖ. καὶ τὸ σπ.͵ καὶ 
19. αὐτῶν} αντου 19, 30, 44, ζ4,) 74, 78; γό, τοῦ, τοϑ, 18, 
134. Ορκρὶ, Απιμς. αὐτῷ ἴῃ ομαγαές. ταΐπογε Α]οχ, 



πο ευνιεεες : 

ΕΥ̓ 

ΑΡΙῚΙ 
ΚΈΦΟΧΧιν, 

21. σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται.- Καὶ ἰδὼν τὸν Κεναῖον, καὶ ᾿αγκλαξὼν τὴν ἐμ τω αὐτᾶ, εἶπεν, 
ἰσχυρὰ ἡ κατοικία σου" καὶ ἐὰν ϑῆς ἐν πέτρᾳ τὴν γοσσικὺ σα, Καὶ ἐᾶν γένηται τῷ Βεὼρ γοσ- 
σιὰ πανουργίας, ᾿Ασσύριοι αἰχμαλωτεύσουσί σε. Καὶ ἰδὼν τὸν Ωγ, χαὶ ἀναλωξὸν τὴν πταρα- 

ξολὴν αὐτᾶ, εἶπεν, ὦ, ὦ τίς ζήσεται, ὅ ὅταν ϑῇ ταῦτα ὁ Θεῦς , Καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρῶν Κιτι- 
αΐων, χαὶ καχώσουσιν ᾿Ασσδρ, χαὶ καχώσασιν ἝἙ δραίους, χαὶ αὐτοὶ ὁμοϑυμαδὸν ἀπολᾶνται. 
Καὶ ἀγαςὰς Βαλαὰμ ἀπῆλϑεν ἀποςραφεὶς εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ" χαὶ Βαλᾶχ ἀπῆλϑε πρὸς ἑαυτόν. 

22. 

28. 

24. 

-π 

φ- ἊΣ .Σ30, 1381. 

ΘΜΟ 1. 

ΚΑῚ χατέλυσεν Ἰσραὴλ ἐν Σατ]εὶν, χαὶ ἐξεδηλώϑη ὁ λαὸς ἐκπορνεῦσαι εἰς τὰς ϑυγατέρας 

Μωάδ. Καὶ ἐχάλεσαν αὐτοὺς εἰς τὰς ϑυσίας τῶν εἰδώλων αὐτῶν, χαὶ ἔφαγεν ὁ λαὺς τῶν 9υ- 

σίων αὐτῶν, καὶ ππροσεχύνησαν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν, Καὶ ἐτελέσϑη Ἰσραὴλ τῷ Βεελφεγώρ' 
ὠργίσϑη ϑυμῷ Κυριὸς τῷ ̓ Ισραήλ. 
τὰ λαῦ, χαὶ 

μου Κυρίου ἀπὸ Ἰσραήλ. 

ΧΧΙ Κωαϊον) Κειραιον 29. Οοπρί. Καιναιον τό, ς2, ξ9, 82, 

Κιναιον τςν 18, 44, 54. ξς»ν (8, ὅ4, γ4, 74. 76, τοό, τ48, 
144. Οδύξ. Αππ. 1. δίύῃυε. Ατην. Εὰ. Κιίινεον ἴῃ ἴεχῖι, εἴ Κενεον 

τᾶξο, Χ. Κινναῖον 1 Ἰρέ, καὶ ἀναλαξ.) , καὶ Απηεηὶ (οὐά. 
εἱϊηυΐ. Αττη. Ἑά. τὴν παραῦ.} εχρεϊλυης ἰω πυπι. μέγα! ΑἸπη. 1. 
δἰαυς. Ασπτο. Ἑά. εἶπεν) «ἰ ἀϊκὶν δῖιν. Οἰπσος. δε Απῃ. 1. 
αἰανε. Αετη. Βα. κωτοικια͵ χατοιχησὶς Υ]], 29. ἐν πέτρᾳ) 
ὦ σετρας τς, 449 ὅ4, 74. ης, γό, ὃς, ιοό, 134. Αγπι. 1. λἰιίᾳυε. 

πη. ἘΔ. σίετραν (ποιχτιάυαι ἰδ υοά οσσεαν μεῸ νοσσιαν (λύει 
ἐξαυδίυς ἰὰ (οὐϊςε) 8:. τὴν νοσσ.Ἶ ἐεχρηπῆς ἰὼ ἤὐπν. ρίυγαῖξ 
Οεοῖς. σον υἷκ.) ἰ σι αἰχμαλωτεῦσσισι 44. “ὁ Ασσυριοι σὲ 
φιχμαλωτιυσουσι 74, 76, ὃς, τοό, 11.. ἐ Ασσύυριοὶ σε αἰχμεαιλω- 
φιισωασιν ςς. Αφσυριοις (ὅς) αιχμαλωτιυσωδὶ )ς. 

ΧΧΙΙ. τῷ Βεὼρ) τω Βαιωρ ςς. Αἰεχ. τω Βοωρ (3. κα τῷ» (αἱ 
Βα ᾿λθεῖ, 1 ς. ἐκ Βων ςὰπλ ατύςυϊο ἰηίεγροῦτο Ασπῃ, τ. δἰ χυε. 
Άπι. Βα. Ἔανουργ.} παρουργιαις (6) 130. ᾿Ασσύρ. οσυπὶ 44.} 
α Φ- αὐχμαλωτεύσουσι σι] σε αἰχμαλατ. 11, Χ, ς3, 49 78ν 
26, τού, τᾶς 184. Οοιπρί. ἰρί. σε αἰχμαλωτιύυσωσι ΧΙ. ωὡχ- 

μαλ. αὐτὸν Υ]]. εαρενούαπε ἰ16: ρὲ, Αταῦ. 3... σε ΑπΏ, 1. δὶ". 
ᾳυε. Ατπι. ΕΔ. 

ΧΧΙΙ. Καὶ “δ. τὸν Ωγ] ΑΥἿΙ, ΧΙ, τό, 10, ς8, ς4, Κ7, 73» 25» 
7ν ὃς, 129, 1310. (οεπρὶ. Αττῦ. τ. 2. 8. ἄπ. τ. διϊφυς. ΑἸπῃ. 
ἘΔ. αἰῶ τεχίυ, (οὐ δαδεὶ τπιδῖσὸ (δουσπάλ πιδῶν, 111. τας ἰδοὶυάϊει 

Αἰεχ. καὶ “δ. τὸ νω (6ς) 1᾿ρί:Ξ. τὴν παραῦ.} ὀχρείπιστε ἴῃ δύξωι 
Ριυτοϊ Απππ. τ. εδίσυε. Απο. ΕἘὰ, εἶπων) ἐφη 44. ὦ ἀϊχὼ ϑλν. 
Οἰπος. ἀϊες Αππο. 1. δόϊψυε. Αστη. ΕἘὰ., ὦ, ὦ] α 44. Αμϑ. 
1.8. 4. δίαν. Οὔτοῦ, ὦ Ωγ {9, 73, 74) 76, 84. 1οό, 134. ὦ 'πΠ- 
ἴ;51)1. Α΄τῃ. 1. ἰϊηιθ. Αστο. Ἐά, τίς ζήσ.) « 50. τι ζητι» 
σεται τοεινὶοίς γα. 95) ἔς εχ οοιτ. (εἀ ελϑη μήπιο, 11. ταῦτα 
ὁ Θ.) ὁ. Θ. ταντα ς4, ς. δίαν. ἔς [τερ. ἐπ (δι. Νίς. οὐ]. μὲ 
ταντα Θ. ἱῃ Ἑάϊίοως Ρ. 469. , ταῦτα 44. “ἢ ἐπὶ τῆς γῆς 44, 78» 
“6, 84, τού, 114. ρί, μερϑεῖ ἐπι τῆς γῆς προ Χ. 

ΧΧΙΝ. ἐξελεύσετ.) ἐξελεύσοσται ἴῃ ςμαγλδι. τυίροτε Αἰεσ, ὅγω- 
ιν) χειρος ὙΠ, τς, 18, 89, ς3, ς9, 64, 128, :29. Οοπιρὶ. ΑΜ. 
ἽὙΠοοάοεςς. ἱ, δ (ο. ἢς ΠΙΚΓΡῸ γείπια πη 25. Κιτιαίω) Κι- 
τον (9. Κ,τμων Χ, 18. Χειΐμρο γῳ γό, 134. Χεήιομ 44, 84, 
τοό. τιαιεν Χετίμιμ ς4. πιδγο Χετιιν Χ. ἧς ἰπ πέσ ἴ ρέ. 
Κητιθων ΑἸεχ, Χετιὴμ Ὑβεοάσεει. 1. ς. εχρεϊποὶι ετιων Θεοες. 
καὶ κακώσ. τι --χαὶ χαχώξ. 19} α Ρείοσα, εἰ υοχ 428 5 ἱπεεϊ)βοεὶ 

16. «λασει} ᾿Ασοὺρ ΑἸΔ, “4 δῖαν. Οὗγος. «“ῥνίω Θοοιχ. 
χαχώσ. 29]. 44. 

ΧΧΝ. ὠκῆλϑ, ἀποςρ.) ἀπογρ. ἀπηλϑ. ὅᾳ, γ6, 84, τοό, 134. 
ἀπηλϑ. ἐπιρραφ. 12. α ἀπορραῷ. 4477ς. Οσρῖ, Αἰπδ. 3. γοονγε; 
ΦΑ αἐΐε (δς) Ἀπ. Ἢ γουεηβα “ ε αὐξτῆε Αττυετὶ (οά, τεϊφυὶ, 

Δεπι. Ἑὰ, ἀπορρ. εἰς τ. τόπ. αὐτ.} εἰς τ. τοπ΄. αὖτ. ἀπογρ. ζ4. 

α τἰς τ᾿ τόσ. αὐτ. ς3. τ αὐ κω, μὲ μϑε πωγα ΎΝΙ 
χαὶ Βαλ.} απορραφεις δὲ χαι Βαλ. 120. (σπιρὶ. Βαλακ) Βω- 
λαὰκ 43. εἴ αἱ υὐίᾳυς, (οαιρὶ. περ. ἑαυτ.} εἰς τον τοπὸν αὐτοῦ 
19. (σεοῦξ. αἷβ πκχίυ, (οἀ μαδεὶ ταατρο 11. 'τῦϑι αὐτὸν :ὅ, ς 7, 

73» 77» 131 ΔΙΑ. δίδν. Οτγοξ. «κα ἐἰσπικα βαπὶ (ορί. εσχρεϊσνοις 

εἰς χλιτος αὐτὰ Ατγη. τ. αἰίᾳυς. Αχαι, Εά, 

Ι. χατίλυς.) κατίσχυσεν 12. [φρχὴλ] ὁ λᾶος 80, ςς. Ῥίδϊο 

Καὶ εἶπε Κύριος τῷ Μωυσῆ, λάξε ππάγτας τὰς ἀρχηγοὺς 
Φ 3 Ν ὔ 4 “τι ἢ Ν 3 ΄ ᾽ Ἃ, 

εἰγμάτισον αὐτοὺς Κυρίῳ χατέναντι τῇ ἡλίου, χαὶ ἀπυςραφήσεται ὀργὴ ὃν- 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς ταῖς φυλαῖς ᾿Ισραὴλ, ἀποχτείγατε ἔχαςος τὸν οἷ- 

1, 634. ἀπὸ Ἰσρ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραιῖε ρείπιβ, 496. (ρὰ ὁ Ἷσρ. ἢ, 3.48. 
ει Ἰσραὴλ νὶ!, μας ἱδουπάα, 164. ἐν) εἰς 16, ς2, ς7, ζ9, 71, 

»3. 7. Ολι. Νὶς. Απη. 1. αἰίφυς πῃ. Ἑὰ, Σατ]εὶν)] Σατ- 
τειμ ς4,) τό. Ογε. ΑἹ. ἐν 4.48. νἱὶ, μαεῖε (δουπάα, τός. Αγπιςηὶ Οσάά, 
ἔαπῖυπν ποῃ οἴπηςξ. Απτ, ἘΔ. ϑαιεῖσν Ασπι, α. Σατῆεμ 18, γ4, 
134. Σατιμ γ06. Σετὶμ Οὐσ, ΑἹ. ἢν 1729. δαρίνε δῖαν. Μοίᾳ. 

Σατῆιειμ 29, 44. δὼ) Ἰοῦ6. Σατγεμ 81. ΑἸή. δαιγίν δῖαν. Οἰδοσ. 

Σατγτιν τς, 64. 118. Σάτγνιν 128. Σαξιτιμ 7ς. Σατμὴ ζ9. 
Σατῖη, (οὐ πιδῦζο ται, 129. Ατὴρ 7). Ατῆι γι. Ατῆ|]ιν ς8. Ατῆεν 

16, ςγ, 73. (Δι. Νῖος, δαί Οορί. δαρίαα ΟτΌΓρ. ὁ λαὸ; 
α ΡΙΐο ]. ς. ἐκπορν.) “Μογηϊαεἱοκὶόα, ϑ5λν. Οἴτοσ. εἰς τὰς 
ϑυγ.] ἐν Αἰίαδκε ἰπιεγροῖϊο αετοιο διαν. Αγαι. 1. αἰώσιιο. Αὐτῶν. 
Βα. 

Π, Καὶ τ" --καὶ 5] α ῥυπυιπι εἴ φὰα: ἢ5. ἱπίεαςεπς 19.) 1:οϑ, 
1:18. ἐκάλεσαν] ἐκαλισιν ςῖ, (3, 7ξ. εἰς τὰς ϑυσ.) ἐπι τας 
ϑυσ, 44) 71, 74, 7» 76, τού, 134. Οἷς. ἱ, 276. ἂς Ογγ. ΑΓ ἢ, 

248. νυἱῖ, μαεῖε [δουπάα, τόᾳ. (τὰ 4110] υὧΣ νατ,, ἐπὶ τὰν ϑυσιων ς 3) 
129. (οαιρὶ. ἐπι ταῖς ϑυσικς 11, ΧΙ, 82. ἐπὶ τὰς ϑνγατιρας 
(6ς) τό. ἔς 4ϑοηνο, (τὰ ἔπρες γατιρας εἰξ σιας (ὠργαίςτίρε, (ουμία 
ἴδηυ, 13:1. τῶν εἰδωλ.} α 5... τῶν Θεῶν )ς. αὐτῶν τι" -- 
αὐτῶν 2.] α αἰϊογυῖτ, οἵ ηι125 ἰΐς ἰδιοήαοεπῖ ς 1. τῶν ϑυς. αὐτ.} 
κα 18. τῶν ϑνειων “ ἀντῶν (ῆς) Ψ, σω οπιιίδως ρεκειηϊαἷς ΑἸεχ. 
προσεκύνησαν] Ἡεροῦ ἐχυνησιν ς3,)ς. (οιιφὶ. Αἰδα. τοῖς εἰ. αὐτ.)] 
αἷς. 

111. Καὶ ἐτιλ. Ἰσρ.} ,. 1:. ἐτελέσθη) εἐτελεσϑησαν Χ, 6. 
Αἰσκ. 1.ρ(. σφ. 15), ὅ4. Αἰεχ. 1 ἱρί, τῷ Βειλφ.} κα τῷ 
πη. ᾿. δἰδαυς. Αὐπτη. Ἑαὰ. Βεελφεγὼρ) Βειλγωρ ς!. Βαλφο- 
γὼρ Ῥιοζορ. ἱμ (ει. Νίς, »ἀ 1. Βελφεγὼρ ΑΙά, Οορι. Βείδερον 
την. 1. δεάρεηχον Οεοης. Αετηεηὶ Οοάλ, γοζφωϊ. Ατγαι. Εά, βάσχαν 
ἐδοίο Αταῦ. ἢ. ὠδγ. ϑυμῳ)] εϑυμωθὴη ςς. τῷ Ἰσρ.] ἐπι ἴσρ. γί 
εἰ ἢς, ἐεὰ ἐεεγλο απίςοΐο, δαν. δοίᾳ. Αττη. 1. αἰἰϊηυκ. απὸ. ΕἘά. Ροῖ 

ΒδΣ νοςο5 υἵχψιιε δά ἐν τῷ συναγνγῃ Κορὲ, ἰῃ ςλρ. χχνὶ, 9, οπιηίδ ἀς- 

ἔμ, 129. 

ΕΝ. τῷ ἹΜωνσῃ) προς Μωυσην Χ, τῷ, 44. ςθ, όᾳ, γ4ᾳ, 83, 84, 
ἃς, τού, ε3ο, 124. ΑΙΔ, Αἴεχ. [μ΄. Αὐρ. δἰαν. Οἴἶγος. εἴ ἔς, (δὰ 
ἔτνυμο ἐευονίο, δίαν. Μοίᾳ. παντας] α Π1, Υ11, ΧΙ, τς, 18, 

19) 20, 30, 38) 48, 46, ς7, (8, (9, 68, 73ν 77» 83, 8ς, 118, 118, 
13:1. ἰδρί. εξ. Νίκ. αἷκ ἴοχίυ, ἐεὰ Βαθοῖ τπιλερῸ ρεῖπιδ ττλπιι, 110. 
α Ρεπιθ, (οὐ δαῦειῖ δύ πο ἃ σδιῦ τέςζομε, τότ. δαδεῖ ἰα οἰαγαθι. πιὶ- 
ποιέ Αἰεχ. α ἷἰβ ὑπὸ ἴοζο, (σὲ ἴῃ αἷἱο δχοοίζεγε νἱάδίυγ, Αυφ. 

τοὺς ὧρχ.] α τὰς Αἰτῃ. 1. διΐαυς ἄστη. Εά. παραδειγμάτ.) 
ἀπεάκτεῖνε Γυρεαλίςτῖρι. δ δἴα τηδοι: τού. Κυρίῳ] τω Κυρ. ΝἸ, Χ, 

τς, τό, 18, ς(ν ς7ν, ς8; 59, 73» 77ν τοῦθ, τ48, 1320, 111. Α]ά, 1 ἱρί. 
(δι, Νὶς. Ρδιο ἱ, 624. τω [00 δέ ριζβδή(ιυπι Υ. Αἰεχ. ὄνγαμε 2." 
“πἰνο Αὐτὴ. 1. αἰίφυς. Απη. ἙΕά. ἡλίου λωου ἢ]. ἡλίου ἰῃ εἶ- 

τδές. τηϊωοες Αἴεχ. χατέναντι) ἀπέναντι 1], Ψ, 44, ς3, ςῳ, 71, 
249. 749 82, 84, τού, 134. οπιρί. ΡΟ ἰ. ες. Ογτν. ΑἹ. 1, 179. 
ὀργὴ) Ἠ Φργη Υ, ς8. ϑυμου) κα ρτίπ;ο, (δὰ δάζοίρῆι γεσαπΒ πυρῶν, 
:6. ΑῬΗΪΟ 1... Κυρίον)] α 43. Κυριω (Πς) )ς. καὶ (κο ̓ οσι- 
μεπεῖΐο ποῖ ἱμιεϊϊδο) 1: γ0. Ἴσρ.} του δ 4, 114. 

Ὗ. ταῖς φυλ.] τοις κριταις ΠΊΔΓΣΟ ῬΥπΊ8 τηᾶπι! 110. 44 ἐγίδωι 
οὑπὶ δεϊίς]ο ϑὲέαν. Ἴσρ.} τὸν ἴσρ. 4.4. 75» 84. τού. ἕκαχος] 
ἐκαγὸὶ 71. φἰκεῖον) ὡλησῶν ΟἸ γί. ἰα Οδι. Νίς. πὰ }. Τὸν 

) Ὁ 



ΔΡΡΙ ΘΜ) Ο0Ο ΪἿ. 

ῥό. ὁ ο.ω ἀν ᾿ς ᾿ , . Ὡ. ᾿ 
Μεῖον αὐτοῦ τὸν τετελεσμένον τῷ Βεξλφεψώρ. 

ΚΕΦ. χχν͵ 

Καὶ ἰδοῦ ἀν ρωϊποῦ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐλθὼν 6 

προσήγαγε τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ “πρὸς τὴν Μαδιαγίτιν ἐναντίον Μωυσῆ, χαὶ ἐναντίον πτάσης συνα- 

γωγῆς υἱῶν ᾿Ἰσράὴλ, αὐτοὶ δὲ ἔκλαιον “σαρὰ τὴν θύραν τῆς σχηνῆς τ μαρτυρίου. Καὶ ἰδὼν 

Φινεὲς υἱὸς Ἐλεάζαρ υἱξ ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως, ἐξανέςη ἐκ μέσα τῆς συναγωγῆς, καὶ λαξὼν σείρο-- 

μᾶςην ἐν τῇ χειρὶ, Εἰσῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀγϑρώπου τ ᾿Ισραηλίτου εἰς τὴν χάμινον, χαὶ ἀπεκέν-- 

τησεν ἀμφοτέρας, τόν τε ἄνθρωπον τὸν ᾿Ισραηλίτην, χαὶ τὴν γυναῖχα διοὶ τῆς μήτρας αὐτῆς" χαὶ 

ἐπαύσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ υἱῶν Ἰσραῆλ. 
4»; ’ 

εἴχοσι χιλιάδες. 

Καὶ ἐγένοντο οἱ τεϑγηχότες ἐν τῇ π“ληγῆ, τέσσαρες χαὶ 

Καὶ ἐλάλησε Κύριός πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ υἱξ᾿ Αἀρὼν 
“᾿ς », ’ ᾿Ν 7 ἙΝ .-Ὁ 59 . 3 “᾿ ᾿ς δῷ Ν ρ , 5. »ὦ 

τὸ ἱερέως χατέπαῦσε τὸγ ϑυμόν μου ἀπὸ υἱων Ἰσραὴλ, ἐν τῷ ζηλῶσαι μου τὸν ζῆλον ἐν αὐτοῖς, 
ΩΝ 9 ϑ ᾽ Ὰ, ε Ν 9 Ἁ 3 ἰϑ ͵ Φ εχ 9 Ν 2 ἃς ΄ 5. ν.0 

χαὶ οὐχ ἐξαγήλωσα τὰς υἱους Ἰσραὴλ ἐν τῷ ζήλῳ μα. Οὕτως εἶπον, ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτῷ δια-- 
δή 9 ΚὭ ἽμΜμἭ»ν 3 00 "ς ρο ; 3 Ὅν 9 ᾽ ." ’. ε ζ΄ 9 ͵ 3 9 

ἥχην εἰρήνης, Καὶ ἐςαι αὐτῷ χαὶ τῷ σπέρματι αὐτϑ μετ᾽ αὐτὸν διαϑήχη ἱερατείας αἰωνία, ἀνϑ 

ὧν ἐζήλωσε τῷ Θεῷ αὖτξ, χαὶ ἐξιλάσατο «περὶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. Τὸ δὲ ὄνομα τῇ ἀγϑθρώπου 

τὸ ἸΙσραηλίτε τῇ σεπληγύτος, ὃς ἐπλήγη μετὰ τῆς Μαδιαγίτιδος, Ζαμξρὶ, υἱὸς Σαλμῶν, ἄρχων 

“ιτελεόμ.] τὸν τὲ μυϑεντα τέτελεσμ. (Πῦ, εἴ τοὺς μνηϑέντας δ γι: 

τηΔο ἢ) ς4. τετελεσμένων ς. ἐμὰ φαΐ σήλαῆιε Αταῦ. 3. τῷ 
ΒιλΦ.} “ὦ Ῥγαγηϊτς Ψ, Βελφεγώρ ΑΙά. Οορῖ. δβααὶὶ Ῥλαραν 
Ἀγαῦ. 2. Βείρερον οὐτὰ ἀτθουϊο σεοῦρ. Αἰπηξηὶ Οοάά,. ταπτυπὶ πο 

οἵηπέβ. Αστη. Εἀά. ὄχρε ἐς Βελδεκώρ Ὀυ ΠῚ διτῖςι]ο Αὕτη. 1. 
ἍΙ. ἰδὰ}] . Ατδδ. 1.2. τῶν υἱῶν Ἰσρ.} ἐς 7),αεἰ Αταῦ. τ. 2 

ἐχ Μιᾶς (σαπὶ αὐτὶςυ]ο) ζαεὶ δ5ῖαν. 7) αεἰδϊία Αὐτὰ. τ. αἰϊίφυς. Αὐτῃ. 
Ἑὰ. ἰλϑὼν] αὶ γ1. αἰηιμε Αταῦ. 1.2. σεπὶξ (ἃς) ΑΥπι. ε. 41}}- 

4ις. Απῃ. Ἐα. προσήγαγε] ἢς ρῥτίπιο, ἴδ ἀείετυηι οἵδ, εἰ ὯΙ] 
εἰτυς προσεγίις (Ως) ΝἼ1]. τποροσηνεγκε τ9, τοϑ) 118. ἀεορτὲ ΑἸ. 3. 
"ἱ σεεαι Αταῦ. 1. 2. τὸν ἀδελφ.} τὸν λαὸν 44. ἱπ ῥγα εηα 
,),)αίγωχι ΑΥΔΌ. τ. 2: ἐπ ργα επίία γγαϊτὶς Δτδὺ, 3. ταρὸς] ἄν 

τὴν Μαδιανίτ.} εὠνι Μσηϊαπίε ἰδ 51αν. Οἴἶτορ. δα »ιπλίεγεα; ααϊα- 

πἰείάεσι Αττὴ. τ. αἰϊίφυς. Απῃ. Ἐα. ἐναντίον 13] ἔναντι ς4,) ς8, 
)ς. ΑἸἴεχ. Μωυσῇ] Μωυσεὼς 18, τ28. καὶ 2] α Ασᾶῦ. 3. 
Ἄπη. :. ἐγαντίον 23} αὶ 32, ζ2, ς7, 59, 73» 779 8ζ9) 130, 131. 
(δι. ΝΊο. ἃ ρήμηο, [δὰ δάϊογρῆϊς τεσθηδ τηδηι8),) 16. ἐνᾶντι ὑΥΠΊΟ, 

ἱεὰ ον Ῥοῖϊεδ {υργδίοσιρίυπι, 11. ἔναντι 4) 75. πάσης] κα 59. 

υἱῶν} λα 8ιδν. Μοίᾳ. απίουϊυπι ργαπιϊίπιπε Αττὰ. 1. αϊαυε ΑΠπΏ. 
Ἐὰ. αὐτοὶ} ουτοι 82. τὴν ϑύραν) τας ϑυρας 1], 18, 44» 

Κ4) 58, 59) 74, 755 765) τού, τοϑ, 128, 134. ΑΙά. 
ΨΙΙ. ἰδὼν] υἱάϊε Οεοτρ. «-«Ἑ ἦοε Αγδθ. 1. 2. Φινεὶς} 

Ῥλίμπεοος (ορῖ. ίησες Ἄστη. τ. αἰϊΐαυς. ἄστη. Ἐά. δέπεξξ Οδογρ. 
Ἐλεαφ.} Ἐδακχαν ϑῖαν. Οἰἶγορ. Οεογς. υἱοῦ} υἱος (Πο) 1]. 
ἐξανές"] καὶ τηλγρο ρεῖπια τηδῖλι 120. εἰ (αγγεχὶε Θεοῦ. συναγ.] 
“Ἑ διίονασι 1) αεἰῖς ταῦ. 3. λαδὼν) αναλαδων 18, 128. ΑἹά. 
σειρομάς.} σειροκοντοδορυμαςην (ς) γς. ΕἸ Αχια: κόντον. ἘΠΕ 
δγιησηδοῆὶ δόρυ. Αἴᾳυς ἐχ 5, 'π ἴεχῦι! εχ τηᾶγρίης ἱπάϊϑ!15 ςομῆδίυγ 
πιά τιοπῆτυπι ἰεξοη5. ρομφαίαν τηᾶγρο Χ. [ἀρ. χειρὶ] 

“Ἕ αντον τό, 32, ζ2, ς7.) ς8) (9) 73» 77» 82) ὃς, 1οβ, 118, 130, 131. 
Οἱ. Νὶς. Αιὰθ. 1. 2. Αση]. 1. δ] ἴχιιε. Ἄττῃ. Εὰ, - Ἰάεπὶ οὐτὰ δὲ 
μιαηο Ν,  ἰάσπι Ὁ Κις ἴῃ ομδγαίς, πιϊποσς Αἰοχ. 

ἍΙ1Π. ἘΕἰσηλϑ.] πλϑὲν τό, ς2, ς7, 735 77. 85. Οαἵ. Νίς. ὧν- 
ϑρώπ.] Ζαμξρι ἸΔΓΡΟ ς8. ανϑρωπ. Ζαμέρι 54. εἰς] α ἰῃ ἰεχῖυ, 

{πὰ Βαδεῖ τπᾶγρο, 1]. εἰς τὴν καμ.) ἄς ρεΐπιο, ἔεὰ χαμινον Ροῖϊεα 
ἀεἰεῖιπι, εἰ σκηνὴν {ιρτγαίοτρί. ᾿ς. ἐπ ἱμραπαν (ἐχργι πες τὸ πορνεῖον 
ϑγαιηδο ) δῖαν. Μοίᾳ. ἧπζόγπαεε ὅγι. ἀπεκχίντησ.] εἐξεκεντησ. 
29. τόν τι] τὸν δὲ Τλατααίς. ἢ, 638. α τε Απτῃ. 1. αἰϊΐφυς. Αττη. Ἑά. 
τὸν Ἰσρ.] α τὸν Απη. 1. δας. Αὐτω. Ἐα. καὶ τὴν γυν.] κα καὶ 
τὴν (ας) ΧΙ. -Ἐ λϊαήιακ ίδρια 5ιλν. Οὗἶγτορ. τῆς μητρ.} υὐΐεετα. 

ΑγΡ. 3. ἢ πληγὴ] η ὀργὴ 44, 445). 74, 74) 76, 845 τού, 134. 
Τραπιδίς. ἴΐ, 638. ἔς πιᾶγρο ς8. ἀπὸ υἱῶν Ἰσρ.}] α 53. απὸ τῶν 
υἱῶν ἴσρ. Ν, Ν]Ι, Χ, τό, 8, 32) (4) τό, ς7. 48, ς9, 64, 73, 74» 75» 
27, 84, τοβϑ, 134. (ομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 1ρί. (δι. Νιο. Ἰθατηδίς. ὶ. ς. 
Ἅπτι. 1. αἰΐσυς, Αππῃ, Εὰ. 

1Χ. Καὶ ἐγ. οἱ τεϑν. ἐν τῇ τλ.} αὶ ς3. καὶ ἐγ.} ἰγ. δὲ Τ)Δ- 
τηδίς. ἰδ, 638. τεϑνηνκ.} Ἐν τὴ συναγωγὴ 44. ἐν τῇ τλ.] 
α Ῥλπιαδίς. ]. ς. “Ἑ λας 5ίαν. Οἴτοξ. τίσσαρες καὶ εἴκ. χιλ.] 
τεσσαρακοντα καὶ εἶχ. ΧΆ, γι. αιλ. εἰκοσιτέσσαρες 44. ᾿εἰκοσι- 
τίσσαρες χιλ. ᾿ραιιαῖς, 1, ο. υἱρἑμὶ οἱ ΦΗΘΙΝΟΥ εὐ αάφε ϑῖλν. Αὐτὰ. 1. 

δἰΐαυς. Αὐτῷ. Ἐά. 
Χ. Καὶ ἰλάλ.} ελ. δὲ τ6. 

ύρῶι εουπάλ τιϑηις, 130. 
α καὶ 2). α καὶ Ῥτίσηο, {εὰ δι ριἃ- 

πρ. Μωνσ.} Μοῖ Οφοῦς. ἐμα λσε 

ἀπ. 1. δ᾽ΐαυες Ασπῃ. Ἐά. λέγων] κα Ῥαπιδίο. 1“, 638. εἰ αἱϊεῖ! 
Οεογς. Ἀπη. 1. αἰπ]υθ. Ατπὶ. Ἐά, 

ΧΙ. Φινεὲς] Τλίπποος (ορί. ίπεες Αττῃ. στ᾿ δἰ ϊΐφυς. πῃ. Ἑά. 

Ῥίπεξ (δοῖσ. υἱὸς] ὁ υἱὸς Οοπιρί. Θεοῦ. Ἐλεάζαρ) Εἰϊα- 
παν 8ῖλν. Οἴτορ. Οεοῦρ. Αὔπὶ. 1. δἰΐαυε. πὰ. Ἑὰ. υἱξ ᾿Ααρ. 
τοῦ μρ.} λ 44. Ῥαπιδίς. ἰϊ, 638. ,οἀτὰ ἱερ. Οὐξ. ἱν, 116. Ατγϑῦ. 3. 

κατέπαυσε] ἔξησε ὙΠεοάοτεῖ, ἱ, ςό3. 
ἐυΐ! αὐ σπὶνιαίίοης ἀπέρια ῆεα Αγ. γεφμλεψεεγε ζεςὶ! πὶ παῖ ίοπόα απἰ- 

γιάδ γηδδ 1, Αἰϊηυ5 4118. ἀπὸ υἱῶν Ἶσρ.} α Οτρ. ]. ς. Ὑδεοάοτεῖ. 
Ἰ. ς. υἱῶν} τῶν νων 18, 64, 759) 110. Ογτ, ΑἹ. νἱϊ, ρατῖε ἱεουπά, 
τόο. ΑΥπ,. 1. αἰΐᾳφυς. Απ. Ἐά. ἐν τῷ ζηλῶσ. μον τὸν ζἢλ.} εἰ 
αὐϊῥὲ πεῖκε ππμ ΑΥΔΌ. 1. 2. ἐπ χεὶρ μιεοὸ Ατδθ. 1. ζηλῶσαι) 

Ἕ αὐτὸν ΧΙ. Ὑμεοάοτεῖ ἰ. ς. -Ἐ οὐπλὶ σῷ ρῥγωπηῆο αὐτὸν (ας) Ν᾽: 

ἜΝ Χὶ οἵ ἴῃ οδοαγδᾶ. σηΐηοσε αὐτὸν ΑἸεχ. μδ τὸν ζηλ.] τον 

ζηλ. μου Ν,, ΧΙ. Οής. 1. ς. Ὑεοάοτεῖ. 1. ς. δῖαν. Οἰἶτορ. Οεοσρ. 
Απη. τ. αἰϊΐψυε. Αππη. ἘΔ. κοίο ταπῖυπι Ἰνυςὶξ, (αἰεί, ἐν αὐτ.] 
εοπίγ ἐο: Ἡϊετ. καὶ] κα ς3. ἰξανήλωσα͵) εζηλωσα γ1. οεοῖ» 
ἄσγενι Τλιοὶξ, Οαἰατῖς. εχρήτωυης ἐξαναλώσω Αγηι. 1. αἴας. Ασπι. 
Ἐάὰ. τοὺς υἱὲς Ἴσρ.} ἀντοὺυς 53. τοῖς υἱοῖς ἰἴσρ. (Ώς) 71. κα υἱὲς 
(ἢς) τοό. ἐν τῷ ζήλῳ] ἐν τω φηλωσαι 10. 

ΧΙ], Οὕτως] διοτι ουτως τς. οντος ((ς) 4. μβεμὶ Απιθτ. εἰ 

ΚΞ Αταῦ. ᾿. 2. εἰ πμῆς βς Ατπτὰ. τ. αἷίαᾳυς. Απι. Ἐά. εἶπον} 
εἰπὲν τό, τα, ς4. 57» 73ν 78ν 779 85. «ἰΐεεη; Ηϊετ, ἀκ βίς ναὶ ἀίσεις 

νεὶ ἀἰκὶ, Οορ. Ἔ Δ Ἄγαρ. σ᾿ 2.3. -Ἐ ἐε (ἢς) Οεογρ. ἐγὼ 
δίδ.] διδ' ἐγω 3. δίδωμι] «ἰαὐο 1μιοϊξ, (ἰαἸατῖτ, Ηΐεγ. Οορι. Αἰπη. τ. 
αἰ ἰἴφυς. Απη. Ἑά. αὐτῷ} αντου (ἢς) Χ. , τό. Οεοιν. δια- 

ϑηκ.] τὴν ρυαπυυης Χ, τς, τό, 32, 449 ς3,) 54) ςξ» ὅ4, 73, 7» γ6, 
γγ,), 82, 84, 8.) τού, 130, 131) 134. ΟΟὨ)0}]. (δῖ. Νῖο. Τ1ρῖ, - 

τηδίς. 1, 6218. 1ο1ἢ. (ὐδίαγιι, ργωυιπυπί ήδη ἢ ἃς (ἔς, ϑαβθαϊεσο 

δὰ 1. τεἴε) Ν. Αἰεχ. “Ἔ μου ς8, 83, 128. ΑΙά, ϑῖλν. -Ἑ μου δια- 

ϑηκην Χ, τς, τό, τ8, 30, 32, 44) 42, ξ3, 54) ς 5) 6, ς7, 50. 64, 73» 
᾽ς, γό, γὴ, 82, 845 8ς, τού, 130, 121) 134. Οὐτηρὶ. Αἰεχ, Οδζ. 

Νίο. 1ἰρί, Τϑατηδίς. 1. ς. Ἰμιοὶξ, Ολδλές, ὀ εἰρήν.} ἀμ 2αεἰ- 
εν ϑῖδλν. Οἰγοᾷ. 

ΧΙ]. αὐτῷ] ουτῶς τό, ξ2, 57. 77» ὃς, 130, 131. ἅὅτω Οαῖ, ΝΊς, 

οντως (ἢ) 73: καὶ τῷ] α καὶ γ7. σπ. αὐτοῦ] σπ. αὐτῶν 
)ς. μετ᾽ αὐτὸν] μετ᾽ ἄντοῦ 111, ΧΙ, 35, 7ς, 82, τοῦ. Ἰμυοϊξ, 
Οοἰατῖε. μῆϊ᾽ αὐτὸν, [εὰ αὐτὸν ἴα ομαγδέξ. τΐποτε, Αἴεχ. 
διαϑηκην ς3. ΑἸά, Ἰλαγιδίς. 11, 638. Ογτ. ΑΙ. εἰς μεοἠἐ θα, ιός. 
εἰς διαϑηχὴν 44.) 54) ς8, 74) γ6, 84 τοό, 124. 1νυςϊζ, Οαἰαῦτ, εἰς 
διαϑηκης (ἢς, τηεηάοίε) )γς..  ἑερ. αἰωνία} αἰωνιὸν μρ. τοό. αἰω- 
νίκα} αἰώνιον 44, 745) 76, 84) 134. αἰωνιας Ὗ, ὟΙΙ, ΧΙ, ς3, ς4, τύ, 
59, 73, 82.) 1τοβΒ. (οπρὶ. ΑἸὰ, Ηΐετ. ἄἤς ἱπῃ οἰμᾶγδέϊ. πποσε ΑἸεχ, 
αἰώνιος 19. αἰωνίαν Τ)απιδίς. Ἰ. ς. Ογτ. ΑΙ. 1. ς. 1μυοϊξ, ( αἰλτῖς, εχ- 
Ῥησοϊε εἰς αἰῶνα Οεογξ. ανϑ᾿ ὧν] οτι 44) ς4,) 74) 7: γ6, 84, 
τοῦ, 134. ανϑ' ὡν οτι (Ὀἰῃᾳ ἰεϑεϊοῃ 8) 1οϑ, 118. τῷ Θεῷ) εν 

τω Θ. ζς4, 73. εἰ φγαπύϊτε Ατπι. :. Θεῷ αὐτῷ} α αὐτῷ Αταῦ. 
:. Ἅ. ἐξιλάσ.} ποι ἐχογαυΐ (ἢς) Απηδσ. ἀἠϊδενανὶ! (ορῖ. 

ΧΙΨΝ. δὲ] εἰ Απη. τ. αἰΐαφυς.. Απῃ. ἙἘά. τὰ ἄνϑρ. τὸ πιπλ.} 
α τοῦ ἀνϑρι τς. κα τῷ δηῖς σεπλ. ς7. α οπηηΐδ 30. α τῷ πεπλ. 
ΑΥΔΌ. 1. 2.3. διλν. ὃς ἐπλ.} α 44. ος ἔπληγει 75. ὃς ἐπιπλήγει 
Οοτηρὶ. φμὲ ρεγειβῆ! (ἢς) 8[αν. Οἴἶτος. μιτὰ τῆς Μαβδιαν.} ἐπ 
ΜΜαδισπίε δε ΑτΑΌ.. τ. 2. πῆρ πιπλφτο Μρφιαπίάε Αὐτὰ. τ. αἰϊίᾳυς. 

κατεπ. τὸν ϑνμ. μον} γεφεῖ- 

. διαθήκη} 



ΑΡΙ ΘΜ ΘΦ ἴἰ 

ΚΕΦ. ΧΧΥῚ. 
15. οἴκὸν ππατριᾶς τῶν Συμεών, Καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ τῇ Μαδιανίτιδι τῇ πεπληγυίᾳ, Χασξὶ, ϑυ: 

τό. 

17. 

18. 

ΣΟ 
ΤΑ δὰ 

γάτηρ Σοὺρ, ἄρχοντος ἔϑνους ᾿Ομμῶϑ,, οἴκου πατριᾶς ἐςι τῶν Μαδιάμ. Καὶ ἐλάλησε Κύριος 
πρὸς Μωυσῆν, λέγων, λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, λέγων, ᾿Εχϑραίνετε τοῖς Μαδιηναίοις; καὶ 

φ΄ 2 ζ΄ 

πατάξατε αὐτἕρ. Ὅτι ἐχϑραίνουσιν αὐτοὶ ὑμῖν ἐν δολιότητι, ὅσα δολιᾶσιν ὑμᾶς διὰ Φογώῶρ; 

χαὶ διὰ Χασδὶ ϑυγατέρα ἄρχοντος Μαδιὰμ ἀδελφὴν αὐτῶν, τὴν πεπληγνίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς 

πληγῆς διὰ Φογώρ. 

ΚΑῚ ἐγένετο μετὰ τὴν πληγὴν, χαὶ ἐλάλησε Κύῤιος πορὸς Μωνσῆν χαὶ ᾿Ελεάζαρ τὸν ἱερέα, 
λέγων, Λάδε τὴν ἀρχὴν πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ἰσραὴλ ἀπὸ εἰκοσαετᾶς χαὶ ἐπάγω χάτ᾽ οἴχους 
πφατριῶν αὐτῶν, πὰς ὁ ἐχπορευόμενος παρατάξασϑναι ἐγ Ἰσραήλ. Καὶ ὶ ἐλάλησε Μωυσῆς χαὶ 

Ἐλεάζαρ ὁ ὁ ἱερεὺς ἐν ᾿Αραδὼν Μωὰδ ἐπὶ τῷ Ἰορδάνε χατὰ ̓Ιερίχω, λέγων," ̓Ασὸ εἰχοσαετὸς χαὶ 
ἐπάνω, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ" χαὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπ]ου, 

'Ρουδὴν πσρωτότοχος ᾿Ισραῆλ' υἱοὶ δὲ 'Ρουξὴν, ᾿Εγῶχ, χαὶ δῆμος τῇ ᾿Εγώχ' τῷ Φαλλὰ, δῆμος τὰ 

Απη. ἘΔ. ΖΖαμξρ!) Ζαμξρη 9. εἰ μεδεῖ Ζαμδρὴν ἴα ΔἰΙυποις 
,, Τβκοάογεῖ. ἵ, 1260. Σαμξρι Ν. ΑἸεχ. Οὐορι. Ζακνὶ Ατπτῃ. 1. 

΄ Σαλμὼν] Σαλωμ Ν, ΝΙΙ, ΧΙ, 18, 449. 54, ξ6, ςό, 71, 74. 73». 76, 
852, 84, τού, τ18, 128, 114. Σαλω Χ, τς, 20, 30) 32, 53, 58) 6 4, 
δι, ὃς, 110. (οιηρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. υἱρ.. Σαλλω ζ9ο. Αλων 16, ς2, 
47, 71ν 131. Ολτ. Νὶς. ἐχρειιθυης Σαλὼν Ατπι. 1. αἴας. Αττι. 
ΕΜ. Ααρων (ἢς) 73. παΐριας) ἐγἰδώι Οφοτῷ. αὶ Ἄσπι ᾿ς. τῶν] 

ΑΥΟΝΙΙ, Χ, τό, 18, 19. 10, 12, 52) ς3») ςζ. οὖ, ς 7) ς8, (ῳ, 64, 77, 

4. 108, 128, 1320, 1381. (οπ ]. Αἰά. ΑἸςεχ. 1 ρ΄. (ὐλι. ΝῚς, Οδοι. 
δίαν. Μοίη. Συμεών] νιων Συμ. ΧΙ, 4.9 ζ4ν 71) 74, 74) 76, 89 
1οό, 134. δἷαλν. Απτι. 1. δ᾽ ἴψχυς. Αγην. Ἐπὶ. 

ΧΝν. Καὶ ι"] α ϑϊλν. Οὔἶτρος. ὄνομα) ᾿ τῇ Μαϑ. 

Τῇ πιτλι) 44,71) 1Ιοό. τῇ τισλ. τῇ ίχϑδνΝ. Χασδὶ) Χασ- 

ὦ... 11, Χ. Πρ Χασδη μ, 9. Χαδι Νν. Χασκι γ1. Οακδὲ 
δίαν. Οοοτς. πη. 1. αἰΐΐφυς. Απῷ. Ἐά. Σὸρ] Ζουρ ΚΝ. Σιρι 

ιοό. 

ΧΙ. Οορ,, ἴϑνου:] α 53. ὈὈμμὼϑ]) Ομωϑ γι, τοό. Ὁμὸϑ 
(οπιρὶ. εχρε πες ̓ ᾿Ωμῶϑ Οορι. Ομϑὺμ ς,. Σομμωϑ 11], τς, 29, 
ξ4. 53. 6, :9, όᾳ ὃς, ι18. 1ἱρί, δίαν. Μοίᾳ. Οεοτξ. Σωμμωθ 
ἐζ. Σομμοϑ 18, 82. Σομωθ τό, 32, ς2, 7), 81, 110, 131. Αἰά. 

Οδι. Νὶς, δίαν. Οὗτος. Σομοϑ.)). Σομμὼν ΜΠ, Σαμμωϑ τοβ 
Σαΐξαωσ (ς) τος. Εμμὼϑ 7γ6. εχργίπιυηι ᾿Αμωϑ'᾽ Αππὶ. τ. δῇϊφυςε. 
Ἀπῃ. ἘΔ, Ζομμος οὐπὶ “ Ργεπῖο ν. “ν ρμεχζιυνκοι ΑἸεχ. 
“- ὑγατηϊυηῖ ΑΓ. 1. 2. οἴχου τατρ.] ὥς ἰπ τεχίυ, (κα οἰκου 

ΤΆΔΤΡΟ γα πι2 ππδηυ, ἰογίδῃ υἱ οἴκου τληῖυπὶ ἰςρογείωγ, 130. νατρ. 

ἐγ.) ἐξὶ τατρ. ς4,. 75. αἰὄἶγι 53» {55 56. α ἐξι ἢίς ν.. τῶν Μα- 
διαμ)] τῶν Μαδιαν 11, Ν, 82: τῷ Μαδιαμ ΑΙὰ. ΜΜαδιανιτων ς9. 
Ἔ πἰς τὸ δ, δας θέτω ουπὶ τεϊδιομε δὰ ἤδης νοςεπὶ Ἀς ἴῃ τηλγρίης 

(ας, (κεἰ παυὰ ἀρραγεῖ ᾳυϊά νεῖ) ) ς. 
ΧΑ. τρ. Μίωνσ.) τω Μωυσὴ τό, (7, 111. Οεοτξ. κα λίγα 

Ἀπηῃ. 1. αἰΐχυς. Ἀπ. Ἑά. λέγων 1} ἃ ργαπιυκυπι (ἢς) Ατγδδ. 
ξ. 2. εἴ ἀϊε Θεοῖς. Αππῃ. 1. δ ΐφυς. Απη. Εά. λάλησ. οὑπὶ 

44.) “.0| ρῥτγαπιίτυηι ἢ. Ν. Αἰεχ. κω ριαπιπυος Αγδδ. 1. 2. 
τοῖς νίοις] ἐν αὶ Δ]: {ετναῖο ἁἀπτςυϊο Αὐππ.. τ. αἰϊΐφυς. Ασπι. Ἑά. λέ- 
γῶν 25] εἰ ἀϊεει ἐς Αταδ. 1... ὦ ἀΐες πῃ. 1. αἰδϊαιε. Αππῃ. Εά. 
εἰ ες Οεοτς. 

ΧΥ]Ι. Μαδινναίοις] Μαδιανιταῖς 53, 5). καὶ σατάξ.} τα- 
ταξαι 44. καὶ παταξιτε ι}1. εἰ νίκαις σάνετίμ: (ορί. 

ΧΧΠΙ. αὐτοὶ ὑμ.} υμ. αυτ. 18, 44, 7ζ, 84, τού, 128, 134. 
Αἰά. δαν. Μοίᾳ. Οεοτρ. ἐν δολ.} α ἐν ς4. δολιέτητι) μα- 
ταιοτητὶ τό. τ[- ἀντων τς) ς8. Αγαῦ. 1. 2. 3. “ἜΞ Ἰάδπι οὐπὶ κΚ 
Ῥγαπιῖο ἡ. -Ἐ Ἰάςπι (Ὁ τς ἴπ σπαγαθ. πιποτε ΑἸεχ. ὅσα δολ. 

ὑμ.) α« Οογρῖ. Αταρ. 3. ὅσα] οἱ το. Απη. τ. αἰϊᾳις. Ασαι, Εά. 

Φογ. 1" -- Φογ. 29], αἰτετιῖτ. εἴ λα 115 ἱπιετ)αςεπὶ ᾽ς. Φογὼρ ι"] 

ᾧαγωρ 44, τοό. Φοξὼρ 1 ἰρί. εχργπι Φωγὸρ Οορι. εχρσίμηε 
Φιγὼρ δίαν. Οἴχος. εχρήπι: Πογρὸρ Αππ. 1. ἐχργπημας Πογὼρ 
Θεοῖς. Απππεηὶ (οάά, τεϊϊφυ!. Απη. Ἑά. διὰ 29] 
Χασξὶ] Χασξι, Κ, Χ. Ἰμρί. Χαςσϑη ζςο. Απη. 
Ονεογς. Απηεπὶ (οὐά. τεϊϊφυ!. Αππ. Ἐά. ἄρχοντ.) “ ϑνους ΧΙ. 

λίαϑιαμ)] Μίυϑιαν 82. Μαδιανει (Πς) Υ͂. αδιλφὴν] τὴν αδ. 12. 
Αἰεχ. Δ. 3. αὐτῶν] ἡ] ἐκ: ἴῃ τοδί πο Απτῃ. ᾿. σιπλη- 
γναν] πλνγεισαν ΧΙ. ἔς πιῖγρο 8ς, εἴ μείπιδ τιᾶπὰ 130. τῦλη- 
γυσα ([ς) πιῶσρο Χ. “Ἢ ἐκ “γίτσιο οσὰπὶ ἀπτίςουΐο ΑΌ. 3. διὰ 
υἷι. ἐνέχεν (4. “πίορο ΑτδΌ. 1. 2. κα ϑῖδν. Μοΐᾳ. Φογώρ υἷ:.] 

Χοᾶνο (ἢς) το. Φιγὰρ τού. Φχγωρ 44. εχρτίγαοϊ; Φωγόρ Οὐορι. 

Οὐμκδὶ δἷαν. 

ν ψεΐ 

α ἄπη.:. 

ἐχρεϊπιυπὶ Πογὼρ Θεοῖς. Ατπη. 1. δἰΐυς. Αγαι. Ἐά. 

Ι. Καὶ ἰγ.] ἐγ. δὲ 44. 
α 44. 48, 49, Ιού, τοβ, 118. 
Ἐλιας] πρὸς ἘλΟΝ, ς3, ζ4,) 76, 82. Οοπρὶ. Αἰεχ. Αὑς. ἔς 
Ῥτγίπιο, (δὰ τρος ρΡοΐξεα ἀείεϊ. 11. -Ἐ υἱον Ααρων. ν, 8. Αταῦ. τ᾿. 2. 

Ἔ ἐλάεπι δ Χ ἰπ οἰπαγβᾶ. πιϊποτε ΑἸἰεχ. δλήαχαγ Οορι. ϑἷαν. 
Οἶτοσς. Απτ. τ. ἐψε Εἰ ίακαν Αἰτθεπὶ (οάά. τεϊφυ. Απῃ. Ἑά, 
τὸν ἱρία) ,αεεγἀοιῖ; νεὶ Δαζεν δοίεα Αταῦ. 1. 2. ἀαζετν λοι; στιν ἀττὶ- 
εοὐἷο Ασπη. 1. δ᾽ ᾳιις. Ασπι. Ἐά. λέγων) α δὶς 53. κα 9. υμπεὶς 
ἰηςίυἀϊς ΑἸεχ. ὧ δε Θεό. Ασπῃ. ᾿. διᾳυς Αστῃ. Ἐὰ. 

11. Λαάξι) λαῦετε (4.71. τὴν ἀρχ,] τὴν ἀπαρχὴν ςΒ. (ορζ, 
τὴν συναγωγὴν (ἢς) 44. τὸν ἀριϑμον ΠιΆΓΡΟ Ρεϊπιδ πηᾶπι 130. κω- 
μέγ συΠὶ τς υἷο ΑἸτῃ. 1. δΐᾳφυς. Απῇ. Ἐά. μ“είκπείβία ουτὰ δὶ- 

ευΐο δίων. Οἴἶτοζ. “(σ. συναΎ.} τῆς συναγ. σασ. 44. σασ. 
τῆς συναγ. 18, 74. 84) τού, 128, 134. ΑΙεχ. νἱῶν Ἰσρ.} τῶν υἱῶν 
σφ. 18, τοό, 118. Αττπ. 1. δἰϊΐαυε. Απῃ. Εά. αὐ. παραταξ.] 
ατέ ραρπαν Αἰτη. 1. αἰϊαυς. πῃ. Ἑά, 

111. ἐλαλ.) - ἐν ἡ Αταθ. 3. ΛΜωυσ.] Κυριος τρος Μων- 

σὴν ((ς) 44. Ἐλιάξ.] ΕἸϊαχαν (ορι. ϑϊδλν. Οἴἶτορ. Ασα. ι- 
Αἰ4ι6. Απῃ. Ἑὰ. ὸ “ρ.} αὶ Π]|Ι, 44, ςς, 64. δθεῖ ἴῃ οἰιατβέϊ. 

πιίποτε Αἰεα. μεγας πιᾶῦρο ῥυὶ πιὰ τλ 1320. πιᾶγξο ἢυς νἱάεῖυξ 
πᾶς ἀρσὴν τῶν τῶν υἱῶν ἰσρανλίαπο τὴν ἀπαρχὴν ((ς) ὟΠ]. 

ἐν ᾿Α0.}] αντοῖς ρταπιταηξ τς, τό, 18, 32, 449 52, 54) ςς» ς7ν 64, 
73,» 74, 78ν 77. 84,) ὃς, τού, 128, 1τ11ς. ἱρί. δι. Νὶς. ρῥταβελϊίς 

τοις ((ς) Χ. μετ᾽ αὐτων ὟΙ], ΧΙνϊ, 29, ς3, ς9, 83) τοβ, 118. Οοπιρὶ. 

ΑἸά. Αἰεχ. ἰἱρύ. πλϑεὶ ελάσπι πιλρρὸ Χ, 8ς. δα ροραίωρε ἐαγνα 
Ργαιηισυπὶ Αταδ. 1. 2. Ἔ σ 1106 ῥγα τος δ᾽λν. Μοίᾳ. δα ἡϊκιε 
Ρεσηντς δίδλν. Οὔτος. ᾿Αραδω5) Αραξων 44. τοιδιω πιλῖρο 
Ρεπιδ πῆδῆυ 130. εχρήπης ᾿Αραμὼϑ δῖαν. Οἴἶσγος. Ἔχρεπιυης Ῥα- 
δωὼϑ Απῃ. 1. αἰϊίφυς. Ασπι. Εα. Μωαξ) κα γι. Ἰερίχω] 
Ἔ πολιν 75. ᾿μρείχω [ἡρί, λέγων] α 75. δϊεεπίο; Ατδῦ. 1. 
2. 3. εἰ “ϊἸςκα Αττ. τ. αἰἥφιο. Ατγιῃ. Εά. 

ΙΝ. ᾿Απὸ] πηγαῖς α« Ατῷῦ. 3. πιριεγαδ 906, 4 ΑΥΔΌ. 1. 2. 
ὃν τρ. συνίτ. Κύρ. τῷ Μ.} α 44. τῷ Μωνσ.} , τῷ τ8. χαὶ] 
συ χαι 1], ς8, 71) 2ζ. Ργαιητς ἡν οὐπ] σκῳς ποίαϊτυπη Αταῦ. 1. 4. 
“κ εἴ, ςὰτι ἤξῃο, ἔοτίς οδεῖο, ἱπ πιᾶγρ. Αὐτ. ᾿. μά 8ϊαν. Οἷἶγος. 

α Ὅεοτσ. οἱ ν!0}} ἡσᾶν Ῥτγαπηϊιης 44, 74) γ6, 84, τού, 134. 
αἱ ἐξιλϑόντ. ἰξ Αἰγ.} ὦ ἐξελϑ.. ἐκ γης ΑΙγ. ΧΙ. ,,οἱ 18. εξ Αἰγ. 
ἐξελϑ. 84. ἐχποβενομένοι ΓΠΔΓΡΟ ὃς, εἰ ῥγπιδ πηδηι! 110. 

Ν, Ῥουξὴν 1", 2] Ρουξιν 134. Ῥονδιμ 44, ς2,-.ζ3, τό, 131. 
(δι. Νίς. ϑδᾷν. Ἰσρ.] 29. υἱοὶ δὲ] οἱ νιοι δὲ 10, ς9ς. υἱιος 
δὲ 3, 75. αδὲ Απϑ. 3. εἰ ΑΙ ϑξαν. Οὔτορ. δος. ἄπ. σ. 
αἰΐφυς. Απτ. Εά. Ῥουξὴν 29] Ῥουδιν γό. Ῥουξειμ τοό. - εἰς 
δημους αὐτων τοϑ, 118. τ κατὰ γενος αὐτῶν 19. Ἔνωχ, 
Ἐνώχ, 25] α αἰϊετῖ. εἰ φις 115 ἱηϊεαςεηΐ ς3, 54) 76. Ἐσχ .6] 
του Ἑνωχ 19, 1ο8, 118. καὶ δημ.} καὶ δήμους )ς. κα χαὶ 10» 
1τοβ, 118. (οπρί. απουϊΐυπὶ ἱπιεσροηυπς Ατπι. 1. αἰϊΐχυς. Απῃς 

τληγ.} Ἡ ἐκεινὴν ῳ- καὶ 25] 

Ἑὰ. τοῦ “Εγώχ!]Ἵ ο ῥγαπυττυηι 19» το8. ο τοῦ ἕνωχι 118. τῶ 
Ἐν. 29, 9. ΑΔ. ατῷό 443. τῷ Φ.] τον Φ. ς6. Οοπιρὶ. εἰς Φ. 
ΧΙ. του Φ. ρήπιο, (εὰ εχ οοστ. τω ὦ. τό. ο ὦ. 9. τῷ 44, 4, 
ς,) γ6, 84, τού, 134. ΑΥγΔὉ. 3. Φαλλὲ) Φαλλους 29, 44, ς4, 
)6, θῳ, 114. ᾧΦαλους 7 51 τοό. Φαλου τό. «Φαλλὼ ἰπ οἰιαγαῖ, 

τηΐμοσε Αἰεχ." ὅδημος τοὺ Φαλλ.} α ΧΙ. δημ. 25} και δημ. 

τρ. Μωυσ.] - δὶς λέγων (8ς) δζον. 

ϑ: 8 



τῇ ἐπισυςάσει Κυρίου. 

ΚΕΦ. ΧΧΥΪ, 
φαλλδῖ. Τρ ̓Αφρῶν, δῆμις. τῷ ̓ Αφρωνξς τῷ Χαρμὶ, δῆμος φοῦ Χαρμί.. Οὕτοι ὄλμοι Ῥουξήν" 6. γ. 

καὶ ἐγένετο ἢ ἐπίσκεψις αὐτῶν, τρεῖς ἡδὶ φόσσαράκοντα χιλιάδες χαὶ ἑπ]αχόσιοι καὶ τριάχκονται, 

Καὶ υἱοὶ Φαλλὰ, Ἑλιάδ. - Καὶ υἱοὶ ΞΕλιὰξ, Ναμουὴλ, καὶ Δαθαν, καὶ ᾿Αξειρών" ὅτοι ἐπίχλη- 
τοι τῆς συναψωγᾶῆς" ὅτοί εἰσιν οἱ ἐπισυςάντες ἐπὶ Μωνσῆν χαὶ ᾿Ααρὼν ἐν τῇ συναγωγῇ Κορὲ, ἐν 

Καὶ ἀνοίξασα ἡ γὴ τὸ φόμα αὐτῆς, κατέπιεν αὐτοὺς χαὶ Κορὲ, ἐν τῷ 

ϑανάτω τῆς συναγωγῆς αὐτοῦ, ὅτε χατέφαγε τὸ τῦρ τοὺς ππεντήχοντα χαὶ διακοσίους" καὶ 

ἐγενήθησαν ἐν σημείῳ. Οἱ δὲ υἱοὶ Κορὲ ἐχ ἀπέθανον. 

Συμεών" τῷ Ναμουὴλ, δῆμος ὁ ΝαμΒηλί: τῷ Ιαμὶν, δῆμος ὁ Ἰαμινί' 

ν ε εν ν εν" “͵. ε- 
Καὶ οἱ υἱοὶ Συμεὼν, ὁ δῆμος τῶν υἱῶν 

ρ».) Ν ν 9 ᾽’ 
τῷ Ἰαχὶν, δῆμος ᾿Ιαχινί, 

τῷ Ζαρὰ, δῆμος ὁ Ζαραΐ. τῷ Σαοῦλ, δῆμος ὁ Σαουλί, Οὗτοι δῆμοι Συμεὼν ἐκ τῆς ἐπισκέψεως 

ξ4. ζ8, 73. γ8, δῷ. 124. ταῦ. 1.2. 3. πῃ. 1. ἃ[αυδ. Αὐτω. Ἐὼ. 

καὶ δημως ρείπιο, ἰρά ρμοϊϊεα οκ (ΟΙΤ. δημος, ).. τὰ Φ.] τω Φ, 18. 
ὅν. ΟἾτασ. Οδϑορ. πῃ. :. δῆξῃηυς. Αγπί. Ἐά. οᾧ. 53. Φαλ- 
λου:] Φαλλουει 29, 30, ξ3. Οοπῳὶ. Φαλονί (αἰ. Νὶς. 5[αν. Οὔιος. 

ᾧαλλους 445 4, 76, 84) 134. Οορῖ. ἐεχρείπις Φαλλε 8[αν. Μοῖᾳ. 
εχρτίπηῖς Παλλέ Αγπι. 1. δχρημηιης Παλλές Αἰτηεηὶ Οοαα. τεϊϊχυΐ. 
Απτ. Εά. Φαλους )ς, τοό. εχρτίπηῖς Φαλέ ϑαν. ΟἿἶγορ. εχρτὶ- 
ων Παλώ Θεοῖς. 

ΝΙ. Τῷ ̓ Ασρ.}] α τῷ 44, 545) 74, γ6, 845) 134. Αταῦ. 3. ὁ Ασρ. 
᾿ς ζ0. ᾿Ασρὼν Ασρωμ 111, ΧΙ, τς, τό, 42, 44) ξ9.» γ6, τοό, 134. 

(αι. Νῖς. Αὐπι. τ. Ἐσρωμ ς3, ς8, 84. Ἐσρὼν Οοιτιρί. Αρσωμι 
γι. ᾿Αὐρὼν ἴῃ οἰαγρέξ, ταῖποσε ΑἸεχ. Ολεόνοα (Πς) Αὐτὰρ. 3. εχρτῖ- 
μῖ ᾿Αλρὼν Οεοιρ. δημ. τὸ ᾿Ασρ.} α ΧΙ. δημος 127 και 

δημ. 442) 54. 73. 76, 84, 134. Αταῦ. 3. ὅν. Οἴτορ. Οδογσ. ἔς, 

ζοὰ οὔτη αὐτίουϊο Ἰλτεγροσῖο, Ασπη. τ. δηϊφας. Απα. ἘΔ. τὰ ᾿Ασρ.] 
τω Ἀσρ. ς9. 64. οτου Ασρ. ςς. οἾ σρ. ς3. τοὺς Ασρ. (Πο) 7ς. 
α τὰ Αἰτηεηὶ Οοάή. οϊουϊ. Αττῃ. Ἐά, ᾿Ασρων(] 8ὶς «ἀἸἀτ)}5 ΡΓῸ 
᾿Αρσωνί, αυοά εχ εἰτοτε τγροιπείασυτῃ μαδεῖ Ἐὰ. αι. Ασρωνει 20, 82. 

Ἐσρωνει 53. Οοπλρ!. Αρσων ([ς) 29, γ1. Ασρὼν ζ. 75. Ἀ4. Ατ- 
τσ Οοαα, 41|4ὺ]. Απῃ. Ἑά. Ἄσρωμ, 48) ζ0, γό, τού, 154. Ατιῃ. σ. 

Ἑσρωμ «8, 84. ἐχρηπυῖς ᾿Αλρών Οεογρ. τῷ Χαρμ.} αὶ τῷ 44» 
φῳ 73» η6, 84) τού, 134. ΑτᾺΒ. 3. εἰς Χαρμ. ΧΙ. ὁ Χαρμ. ζ0. 

Χαρμὶ 1) Χαρμει ΧΙ, 30, ς3. Οοιορί. ΑΙεχ. Χαρμη ξο. εἰ Άς, 
ἴοὰ ἈΙρΡΕΙ ἡ εἰ τ {υρταίςρί. Ῥαγηα ΤΏΔΠΙν 120. Χαρμ. τὅ-- 
Χαρμ. 292] α αἰϊεγαῖγ. εἰ αιιδὲ 115 ἰηιοτασεπε 447. 59) 73. 76. δη- 
μος 29] καὶ δημ. ΧΙ; ς4.84, 114. 5λν. Οὗἶτορ. Οεοτρ. ἄς, [εὰ συπὶ 
δ σοϊο ἱπίεγροῦῖο Αττη. 1. δ᾽ αιιε. Αστῃ. Ἐά. δγμ. τοῦ α ((ς) 
ταϑ. ΤῈ Χαρμ.} α τοῦ ΧΙ, ς3, 134. ὁ τοῦ Χαρμ. ςς. Ομ. 
γῳ Χαρμ. 64. Χαρμί 251] Χαρμει ΧΙ) ς3. ΟοΩΡὶ. Αἴοχ. 
. ΨΠ. Οὗτοι] εἰ ἀὲ Αταδ. 1.2. δδῆμ. Ῥουξ.7 οι δημ. Ῥουξ. 18, 
ξ4. )ς. Αἴ. :. εξ. οἱ δημ. (οπιρί. Ῥουξήν] τα ῥτατωϊττιηῖ 
44. 16, γ4,) 7} τοῦ, 134- ΑΔ, Ῥεξιμ 44; 56, 121. Ο(φζῖ, Νὶς. δ[αν. 
Ῥουξειμ. το6ό. Ῥουξιν γ45 134. Οεοτν. καὶ  ἐγίν.1 α 1οῦ. ὴ 
ἐκίσχ.] "ἢ ΑΙΔ. αὐτῶν] α ς2. τρ. καὶ τεσσαρώκ. χιλ. καὶ 
ἑπῖακχ. καὶ τριάκ.] χιλ. επΐακ. τεσσαρακ. τρ᾿ 71. χιλιαδ.} -Ἐ εἰ 
φγεσίπον {τὰ ἀτς]5 ἱηο, Ατππ, Ἑά. καὶ ἑπῆακ.} εἰ {ξχεεπεὶ (ἢ) 
δίαν. Οἶτορ. κα ἴῃ ἰεχῖῃ, [δὴ παρεῖ ΠΊΑΓΡΟ, Ατὐπι. Ἐάὰ. τριάκον]α 

πιεντήχοντὰ 111. τς, τό, 19, 20, 33, ξ 55) 57) 73» 775) 85, 108, 118, 

181. (ας. Νίς. ἤς τῶαγρο 64. τριάκοντα ἴῃ ομδζαξι. πΐποσε ΑΪεχ. 
ΨΠΠ. Καὶ υἱοὶ] καὶ οι νιοι Χ, τό, 18, 20, 44.) ζ9, 64, 131. 

Οοηνρὶ. 1ἰρῖ. σας. Νῆς. καὶ υιου (Ης) το. μά δἰὶ δῖαν. Θῆτορ. 
ᾧΦαλλοῦ)] Φαλλους 1], 18, 44) 54) 737) 76, 86, 128, 134. Οὐρίῖ. 

ᾧαλους τοό. εχρτίπηῖς Φαλοὺ δ[αν. Οἷἶτορ. Ἔχρτείπιϊ Παλὼ Οεοτρ. 
ἐχρτίπης Παλὲς Απη. τ. εχρήγηυπε Παλλὲς ΑἸπηεηὶ Οὐάα, τεϊ αι, 
Απη. Εὰ. Ἑλι« 6] Αλιαμ 19. Οεότοπ (ας) Αταρ. 3.᾿ ὃ 

1Χ. Καὶ υἱοὶ Ἑλιαξ] α 19, 49,71. 8ῖν. Οἴἶτορ. σθοσσ.0 υἱο!] 
οι νιοι Χ, τό, 18, 30, ξ4) ζ9, ὅ4, 131. ᾿(οπρί. ΓἰρΡί. (ατ. Νῖς. 
Ἑλιὰθ] Οἰεόνοι ((.9) Αταῦ. 3. Ναμουὴλ] Ναξουηλ το. ἐχρτῖ- 
πυῆϊ Ἰαμουὴλ Αππ. σ᾿. δῆϊσιε. Αὐπι. Εά. Δαϑαν} Νίαταν, {4 
ἴΡΕΓ Ν εἴ Δ διργαίςτιρι. Ν]. δαρήαη 8ϊαν. Οἴἶγορ. 2245 (ῃς) 
Θεοῖς. ᾿Αζειρών] Αδιρὼν ςς. Τλρί, δῖαν. Οὔτορ. Θέ οτρ. Ατπι. ᾿ς 
1146. Απη. Ἑα. Αξπρων 445 74.) 130, 134. Ἔ 10Ὁ νὰ ἴῃ ομαγαᾶ: 
ξοϊποσς καὶ Δαϑὰν καὶ ᾿Αξειρὼν ΑἸεχ. «Ἐ ελάεπὶ σὰπὶ ᾿ς ῥγοιηϊὸ 
ΑΓΒ. 1. οὗτοι 1} οἱ ς4,) 75. οὗτοι οἱ 29, ς2. κὰ Πἷο (δ πιεη- 
ἀοΐς, Ὡδγὴ ἴδ Χξ εἰ Ταιαηπ εἰ ““δείτοπ νόχόνου ἀερυετγαπ) Ῥγαπυτὴς 
Αταῦ. 2. ἐπίκλητ,} εἰοῶὶ! Οορι. τοί εἰσ.] κα Θεοτρ. ἔπι- 
σνςάντ.] τπισυνεαϑεντες (6) ΝΊΙ. επικλητοι ἐπισυξαντες. (εὰ ἐπὶ- 

χλητοι εἷξ ἴυρετ ταίυταιη, )ς. ἐπιςάντες Οοπιρὶ. ΑΙεχ. δῖαν. Ὀῇισς. 
Οεοῦρ. στη. σ. δἴψυς. Απτ. Ἐά. ἐπὶ Μωυσ.} προς Μωνσ. ξς3. 
ἐν τῇ συναγ.} αρταίο τ δἱτων Ἰεδῖο, χυδ ἐπὶ τῆς συναγωγῆς ἐχρή πε, 
Ἄπῃ. 1. Κορὲ---Κορὲ ἴῃ: ςΟΠ1. 10] κα ΑἸτεγεῖτ. εἰ 40.855 δϊ5 Ἰητετ)αςτηξ 

Ἀχγρῦ. τ. Δ. 

-- 

ἐν τῇ ἔκισυς. Ἐχρ.} α ἐν 84. κα Ὀηὰ τοῦ. ἔπμ 
συςάσει) συγῶώσει τ9,) 130. δϊαν. Μοίᾳ. επιγασια ς3, 129. (στηρὶ. 
Ἔ αὐτῶν 1ξς, 18, ς8, 128... Κυρίου] κατα Κυριου (Πο) τς, 18, 
48, τ2 8. «ναντιον Κυρίου ΝΙΣ, 30.» 9. 75, 53, Βς. ἐκ. δίαν. Οἴιος. 
Ἔχρεῖπαὶζ ἐπὶ τὸν Κύριον δ αν; Μοίὰ. 

Χ. καὶ Κορὲ] α καὶ γ4, γ6. ἐν τῷ ϑαν. τῆς σνναγ. α Τὼ 

ϑανατω. ἴῃ ἴεχτυν {εἰ μαδθεῖ τηᾶγρο δχ διτί]ια τηᾶηι, Ν]]. στογτμας οἱ 

ἕπτ βπαρορα Αταῦ. 3. αὖτῷ} , Ὄξος. ὀ ὄδὅτε] οτι τοῦ. 
τὺρ] κα 75. τοὺς α.}] κα τοὺς 128. αὐτοὺς τῶ. 129. πεντήχ. 

καὶ] α (ἢς) Αγαρ. 3. διακοσ.) -ἜἙανδρας ΝἼΙ, ΧΙ, τς, φὃ. 
καὶ ἐγ. ἐν σημ.] κα ἴῃ τεχίυ, [εὰ Ππαδεῖ ΤηΔΓρΟ αἱϊὰ τῆι, τοῦ. ἐν 
σημείῳ] εἰς σημειον 32, 84. ἐ 1 ἤσπηπι Οεοτρ. ἤρημρι Ἄτην. τ. 

ΧΙ. ΟἹἱ δὲ υἱοὶ] οἱ δὲ οἱ ντοι (ἢ) 10. εἰ ΑἸ σϊη ἀττιοϊο Αὐτπ.. 
αἴπαυς. Αστη. Ἐά. υἱοὶ Κορὲ] Κορε υιοι )ς. " 

ΧΙΙ, Καὶ οἷ] οἱ δὲ ςς. κ οἱ 64, 75» τού, 134. Αττηεηὶ (οάά, 
τληϊταπι ποη οἴππδθ. Αππῃ. Εά. εἐχργίπηϊς οἱ, {εὰ ῃβθεῖ ἤρηυπ), οδεὶὶ 
ἤρεοίετῃ δἰ! 4θδπὶ Γεΐεσεηβ, ἈΠ, 1. Συμ. 15 -Συμ. 253} αὶ αἰτεῖ. 

εἰ φυ ἰΐς ἰητεηαςεηϊ 53. ὁ δὴμ.] κα ὁ Χ, ςς, 64. Αἴεχ. Τρ, εἰ 
2ορκίμ: στη αἰτίουϊο Αὐτὰρ. 3. τῶν υἱῶν Συμ.} αὐτων τοό. Να- 
μηυ}λ}] Ναμοηλ )ς. Αναμονηλ ζ5. εχργτηϊ: Ναμωὴλ ξογσ. εχ- 

Ῥήτησηι Ἰχμουὴλ Αγ. τ. αἴαυς, Ασγη. Ἑά. δῆμος 2] ἐϊ βορυ- 

ως τοὐπὶ αὐϊοιίο δίων. Οὐἶος. -Ἔ ἀπὰς πῃ. 1. αἴας. Ἀπη. Ἐά, 

ὁ Ναμ.} τῶν Ναμ. 44. του Ναμ. ς45» 745 75, 84,134. τῷ Ναμ, 
Οσπρί. , ὁ τό, 131. (αἴ. ΝΊς. Θεοτρ. Απη. 1. δἰ ΐφυς. Απη. Ἐά; 
α ὐππαυς τοῦ. Ναμουηλί)] Ναμουλι 190. Ναμουηλ 44, ζ4, 

δ 
ἕζᾳ 

γι, 74, 75, 76) 84, 134. Οοιτρὶ. Ναμουηλει ς29) 64. Αεκ. Να- 
μονηλίϑ ΑΙά. Ἀναμδηλε τό. ᾿Ἀναμονῆλει 1321. (τ, Νίς, Να- 

μεηλήων ς9. εχρτϊπιὶ Ναμωήλ Οεοτρ. ὀχρτϊπηυης Ἰαμεῦλ Αττη. τ. 
αἰχαε. Αττη. Ἐκ]. τῷ Ιαμ. συηὶ [44.] καὶ 19. τῷ Ἶαμ.] ξ τω 

Ιαμ. (ἤς) 30. εἰ ρῥταπιϊτς 5᾽αν. Οἷἶτορ. ὀἸαμὶν] Ιαμειν 20, 22, 
64: 130. ΑἸά, Ζενιεπὶ ᾿ορῖ. εἰ ργατηϊτῖς δῖαν. Οὗτος. δῆμος 3} 
εἰ Ῥγοτηϊττιης Αγαῦ. 3. δῖαν. Οὔτορ.. Οδοῦσ. -Ἔ πλκ Ατη. τ. [}}- 
φυε. Απτῇ. Ἑὰ. δημ. ὁ Ἴαμ.] α ς4. ὁ Ἴαμ.} του Ἰαμ. 44» 
74) 77) 84), 1218. κα τοῦ. Ἰαμινῇ Ιαμινει Χ, 64. 1ρῖ, ἴαμεινε 

32, 130, 1321. (οπιρὶ. ΑἸά. (δι. Νὶς, ἰαμενει 18. Ιμειν 30, 71. 
ἴαμιν 445) 74, 76, 845» 134. ἴαχμην 7ζ. τῷ Ιαχ.] ὅ τω Ιαχ. 30. 
Ἰαχὶν] Ἰαχειν ΝΊΙ, 30, 64, 130. ΑΪεχ. Ιαχεν 71. Ιαχεὶμ 32. 
(αι. Νῖίς. Παχεὶμ (ἢς) τό,.1321. ᾿Αχὶν ΑἸά. 81αν. Οἶτουν. δδ- 
μος αἱς.7 εἰ ργαπτυπς ΑΥΑΡ. 7. ϑῖαν. Οἴἶγοσ, εἰ Ὀγθπαλττμηῖ οἵ -Ἔ 

πὴ ΑΥΤΤ. 1. ΑἸ ἴφιθ. Ατπι. Ἐπ. Ἰαχινί] ο ρύγυπιης ΨΙ1, Χ, 

τό, 18, 32, τ55) 63» 73» ὃ2, 8ς, 120, 111. Οὐηρ]. Τὶρῦ, (ατ. Νῆς. 

τοὺ ῬΥΘΤΑϊϊαΠϊ 4.4) 545) 74) 785 84. 1ού, 134, ἴΙαχεινι ύ4, 82. ΔΙεχ. 

Ἰαχινει Χ, τό, 130, 131. Γἀρί, Ὁδὲ, Νὶς. Ιαχειμι 32. Ιαχιν 4.4, 
54, 9, 75. ΑΥΑΡ. 3. Οεοτρ. Απῃ. σ᾿. αἰΐᾳυθ, Ασπι. ἘΔ. [Ιαχὴν 
ΝΠ. Ιχχει 71. ἴαζιν γ4, 76,84, τού, 134. δχρηίπις ᾿Αχιῖν ϑίαν, 
Οἶἤτοσ. , ᾿ 

ΧΠΠ]. Ζαρα) Ζωρα ς5, 131. Ολῖ. Νῖς. 
»6, 845) τού, 123. δημ. ὁ Ζαρ.] α ΑΓΔ. 3. 
ἐμ: “πὶ ἀγουο δ[αν. Οὐἶδγορσ. εἰ ῥορμίμς ππες τίη. 1. δας, Ασητ, 
Ἑά. ὁ Ζαρ.] λα τοό. τὸν Σ. 44) 54, 74») 78ν 134- Ἔχρτί- 
γυπηΐ τῷ Ζαρ. Ατπηγεηὶ (οὐά. αἰϊχυϊ. Απῃ. Ἐά, Ζαραὶ] Ζαρᾶει 

30, ὅ4. ΑἸεχ. Ζωραει τό, 130, 131. Ζωραὶ ς4. Ολὶ, Νὶς. Ζα- 

ραϊν (ἢς) ΑἸά. Σαὰρ 44, ς4, 74» 75» γ6, 84. 124. τῷ Σ.] ὦ 
Ῥτγϑυαῖτῖς Αὐαῦ.. 3... Σαδλ] Σαονὴλ ΑἸ(. δῖαν. Οἷἶτορ. ἐεχρτί αι 

Μανοὺλ Ατην. τ. ἐχρεϊησμῖ Μουὴλ Ατπιεηὶ Οοάά. τεϊϊφυϊ. Αται. Εὰ, 
δῆμ.. 2] εἰ ρορμῖκ, Ἀττι. τ. αἰϊαυς. Ατγη. Εἰ, δῆμ. ὁ Σ.} (4. 
ἌΓΑΡ. 3. κὸό ς9φ. Σαουλῇ Σαουλει Χ, 30, 64. Αἰεχ. Σχελ 44) 
1, 74, γ5, γδὅ. ἢς ἴοτϊα Οορί. εχρτίπηϊς Σαουήλ ϑίαν. Οὔῇτοσ. 
ἐχρήπς Μανέλ Ατπι. τ. ἐχρηϊπθδι Μαυπλ Ατγιπεηὶ Οοὐά, ρἰετίφυε, 
Ἄχ. Ἑὰ. εχρηήπισπς Μαουλί Ατπιθῶὶ Οοἀά. τε] αυ. Ὁ 

ΧΙΥ͂.. Οὔτοι] εὐ ἀὶ ΑΥδῦ. τ. 2 δῆμοι) οἱ δ. ς4, γτγ. 129. 

Σαὰρ 44) 54» 74» 70» 
δήμος 15] εἶ ορκ- 

Ζ ε΄ 
ὥ- 



ΑΡΙΘΜῸΟ 
ΚΕΦ. ΧΧΥῚ. 

1 ς. 

16. 

12. 

18. ρὲς,) τῷ Ασρῶν, δῆμος ὁ ̓ Ασρωνί" τῷ Ἰαμοῦν, δῆμος ὁ ᾿Ιαμουνγί. 
τὴν ἐπίσχεψιν αὐτῶν, ἐξ χαὶ ἑδδομήχοντα χιλιάδες χαὶ πσενταχόσιοι. 

δήμους αὐτῶν" τῷ Θωλᾷ, δῆμος ὁ Θωλαΐ: τῷ Φουᾷ, δῆμος ὁ Φουαΐ. 
Σ 9- 

20. 

αὐτῶν, δύο χαὶ εἴχασι "χιλιάδες χαὶ διαχόσιοι. 

1, 
-- ὦ 

Υἱοὶ δὲ Ἰάδα, Ἢρ χαὶ Αὐνάν' χαὶ ἀπέϑανον 

Ἢρ χαὶ Αὐνὰν ἐν γῇ Χαναάν. Καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ ᾿Ιούδᾳ χατὰ δήμους αὐτῶν' τῷ Σηλὼμ, δη- 

μος ὁ Σηλωνί' τῷ Φαρὲς, δῆμας ὁ Φαρεσί" τῷ Ζαρὰ, δῆμος ὁ Ζαραΐ. Καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ Φα- 

Οοσιρὶ. δημος 10. Συμ.} τοῦ Συμ. 44. 74. 84. τῶν Συμ. 4, 
53. 134. τῶν τδηῖυτῃ (Πς) 39. εχρεπις Συμιὼν Οεοτ. ἰχ τῆς 
ἰπισκ. αὖτ.) ψν δὶς ργαπιτς ΑἸἰεχ. οἵ ἤει πρίονα: εοσε ((εὰ 

“ἰ “57εἰ ἸΔΡεπὶ “ς΄ ριση υπι, εἰ ἄσπυπν ἤπλῖς (υὐ)εέυπι, [ς) 
ΔΑιῦ. τ.2. ἐπισχίψ.}) σισχεψ. 1το. ὄδιαχόσ.} ἐγεκεπεὶ Αττη. 1. 
αἰΐᾳυς, Αππ. Ἐπ. δεά ἱπ πιαγρὶπε Αγπιεπ Ἑαϊοηΐς, Ν επεῖιὶς, εξ 

2100. ἡγεζομὶ Αἰπτησὴλ Ἐά. (ουῇαπιποροῖ. 170ς, οὐ)υ5 ἢΠ ΠΙΆΣΕ. 
πιοῖαϊτασ, ἔσπς πυιπιεσυπι η 1 δία Δ ἐγίοης ἐχυ ΗΪδ. 

ΧΝ Πωυὶς ςοτηπιδιὶ αυλίυοτ ςΟΠΊΠΙΔΙΆ, ΠΟΙ Ρς 24, 2 -ς,) 26, 27, ἐς 

δἰ νά, ρεαπιτυηι (υπιρί. ΑΒ. 1. 2. δος ςοπηπιᾶ, εὐπὶ (44. 
υΐᾳφυς 4 ἔπεπι ςοπιπιαῖὶς. 23 πῃ ἔςτὶς ποῖγα, υἱςἷδ ἱπεἰυαϊς Ο ογσ. 

νἱοὶ δὶ] οἱ δὲ νιοι 29. οι νιοῖ δὲ 111. ον χἱοι ς4. 7ς- α δὲ (οιηρί. 

Οεοσξ. “ΑἸ Απτη. τ. αἴδᾳυς. Αγ. ἘΔ. 1.δα] εχρεϊηνς Ἰού- 
δας (ορι. Αὐν. ι"--τ-Αὐν. 25], αἰϊεσυιγ. εἴ αυᾶο 118. ἰῃϊεταςεηξ 
1ό, 71,131. Αὐνάν 15} Αναν 83. ΑΙά, ᾿Αὔζναν Οοπηρί. -Ἐ Σνλημ 

((ς) ς3. Ἐ χαὶ Σηλωμ καὶ Φαρις 3ο. ἐ Σηλωμ Φαρις, καὶ Ζαρα 
4. τοό, 118. -Ἐ ελάςπι, πῇ αυοά πδῦκλς Σπλωμι, 19. -Ἑ «λάσπη, 

πἢ ηυοά Συλων Ὠλῦεαι, τιοϑ. {- ελάςπι, πη. υοά καὶ ρεα πηιδοῖ, 

744 76.) 84, 134. “Ἐ ελόεπι, πΣ φυοὰ χαὶ ργαπιταπῖ, εἰ Παῦσαι 

Σηλων, (4, ς. “ χαὶ Σελωμ χαὶ Φλρις χαὶ Ζαρα Χ, τ8,29, ς2, 

ςς, ς)» 73, 83, 128, 110. ΑΙὰ. ᾿ἰρί, Αταῦ. 3. δίαν. Μοίᾳ. 1 τὰ- 

και, εἰὰ ηυοὰ Σνλων ἰωυεδηῖ, 1ζ. 12, ὅ4, ὃς. Αἰεχ. (κι. ΝΊς. 

“Ἢ οράεπι, οἰ αυορὰ χαὶ δὲ ἱπρτε οι πὸπ Παυσδηῖ, ΧΙ, τό, ς8, ςο, 

)5. (οπιρμί. -Ἐ Σνλὼμ καὶ Φαρις καὶ Ζαραῤ ΔΙ. - δ δείαπ εἰ 

Ῥέσιε, εἴ Ζωνα ταῦ. 1.2. “Ἔω δείον, Ῥανοπ εἰ Ζανα Οτοῖζ. -ἰ οἱ 

δεοσ οὐ βσνα οἰ Ζατα Ἄπῃ. ι. αἱΐφυς. Αγηὶ. Εὰ. -Ἐ ω Ῥέανει εἰ 

7“: δῖαν. Οἴἶτοσ. καὶ ἀπιϑ. οὐπὶ [η4.] κα 53. α καὶ Οεοιχ. 
ἀπτιϑανον) απιϑανεν 1], Χ, ΧΙ, τς, 18, τον 29, 32, 44. ς4ν ξν 57», 
ς9ο, 64. 74. 8:, ὃς, τοῦ, 118, 129, 130, 134. (ὐομρὶ. ΑΙεχ. μίρ(. 

(δι. Νὶς. Ατρ. 3. ϑιν. Αὐνᾶν 29] ᾿Αναν ΑἸά. ᾿Δϑναὰν Οοπιρὶ. 
4.5) τῇ γη 7)ς. Χανααν) Οἰακακαονασι Αγπι, 1. αἰΐᾳυς. Απι. 
Ἐα. 

ΧΝῚ. Καὶ ἐγ.) “γ. δὲ Π|, ΧΙ, “3. (ῳ, 71, 74. 74» 76, 82, τοῦ, 
1}4. οἱ υἱ,}} ᾳ (6) 71. κα δὲ εχ ςοῖτ. ἔοὰ ρεπιο δδδυῖ, 11. 

α οὐ 9, ὅῳ 74, γό, τού, 134. (οιπρὶ Απῃ. τ. δίϊᾳυς. Ασαν. Ἑὰ. 
Ἰχδα) εχρεπις Ἴχδας (ορι. Σηλωμ) Σηλων Ϊ, τς, 44γ 64, 71) 

γ 3.82. Αἰεχ. Σιλὼν Χ, ς9. Ἔεχρεῖπι Σαλωμὲ Οεοῖζ. οχρηπιυηῖ 
Σελὼμ Ατῶν. 1. δχυς. Αἰτη. Ἑά. δεμ. ὁ Σηλ.} α ὁ Σ"λ. τού. 
α ὁπιηἰδ τοῦ. 3. ὄνμ. 15] δημοις )ς. εἴ βορκῖκ; δίλνυ. Οἴἶτοξ. 
Θεοῖς. “ οι νἰμ; σπαὶ Ατίὰ. 1. αἰΐᾳυς. Αὐτὰ, Ἑά. ὁ Σνλ.] 
α ὁ Οεοῖζ. Αππ. 1. αἰἴφυς. Ατπὶ. Εὐ. Σηλων) Σπλονει Χ, 

Σηλων 1ἰρῦ, Σνλωμι ΧΙ, ςς. Σηλωμ 44, γ6, 84, 134. δίαν. 

Οἶτος. Σνδὼν (4, 71, 75. ἐχρηήπιης Σαλωμέ ΟεοτΏ. τῷ Φαρ.) 
εἰ βίαν; Αἰαῦ. 1. ,τἱ Ῥατίπ το. « αν Απτη. 1. αἰδίᾳυς. 

Αττῃ. Εα. ὄτμ. ὁ Φαρ.) α ὁ Φαρ. τού. α οπιπίβ Αγηθ. 3. 
δῆμος 19) ὄνμως )ς. εἰ ρορεΐν, δῖαν. Οἶτος. Θεοῖς. ἐἼ βοραύνε ὑπαὶ 

Ἀπη. 1. δ ίφυς πῃ. ἕἘὰ. ὁ Φαλρ.), τοό. , ὁ Οεοῖζ. Ασγῃν 1. 
δἰιηυε. πῃ. Ἑά. Φαριε) Φαρασι ς3. Φαρες ΠῚ, Χ, ις, τό, 

18) δ9, 44. ζ4. {ζ, 57» 58, 40) 64, 71, 73») 75. 76, 82, 84, ὃς, 118, 
129, 130. 131, 134. ΑΙά. 1ρί, σαι. Νὶς. δίαν. Οἷτορ. Φαρεσι ἴῃ 
«ἰαεδέϊ. ποίποτε ἀἰεχ. αιεκὶ Οθοτρ. αγεβ πῃ. τ. αἰἴΐᾳυς. Απη. 
Ἑὰ. τῷ Ζαρα) “Ἴ Ζανα Αταῦ. 3. δήμ. ὁ Ζαρ.) αὖ Ζαρ. 

1ο6. , οἴγμΐδ Αγαῦ. 3. δήμος 3} δημους )ς. «4! ρορελμε δῖᾶν. 
Οὔτοζ. δον. εἰ ροραΐκ; απ: Αγπηὶ. 1. δἰίφυς. Ασπα. Εὰ. ὁ 

Ζαρ.1) ὁ Ζαραι τό, 13τ. ΑΙεχ. ο Σαραὶ 71, ὁ Ζαρα 44, ξογ 75» 
56, 84, 13.. δἰλν. Οἶτος. ὁ Ζαρι Αἰά. τω Ζαρα ς4φ. Ζατα Οεοτς. 
α ὁ Απη. ᾿. αἰΐᾳυις. Απῃ. Εά. 

ΧΑ]. δὲ υἱοῦ} α οὐ 18, 19, 44, 64) 7... τού, 134. Αἰεχ. 1]ρῇ, 
(δὶ. Νς. Αστιν. 1. δΐΐφυς. πῃ. Εα. Φαρὶς.) Ῥάαντε: Οορι. 
Ῥαγε; Ἄττῃ. τ. αΐίηυς. Αππη. Ἑά. θα. τῷ Ασρ. ὅημ. ὁ ᾿Ασ- 

ρων} ὄνμιο Αρωνι (ἢς) τῷ Ασρὼν ιοβΒ. δημ. ο Αῤανι τῶ Ασρωνι 10. 
᾿Ασρὼν} Αρσων 71. Αφρωμ τό, 53. ς4. (9. δίαν. Οἴἶτοξ. Ἐσρὼν 134. 
Ἐσρὼμ τὸ, 4... 74, γό, 84, τοό. (ορι. Ολεόνρη (ῃς) Ασαῦ. 3. 
δημ. 15) δὲ ρορμίκε σαν αὐθίουϊο Αγδῦ. ς. δίιν. Οἴτος. δ᾽ δεραΐκε 
πα, ΑἸΙτῸ. τ᾿ αἰΐσυς. Αση, Βα, δ΄ ̓ Δ3σρ.} , τού. κὸ 44) 74) 

Οὗτοι δῆμοι τοῦ ᾿Ιδὃχ χατὰ 
Καὶ υἱοὶ Ἰσσάχαρ χατὰ 
Τῷ Ἰασοῦδ, δῆμος ὁ Ἰα- 

γ6, 84, 134. Αγαῦ. 3. ϑῖδν. Οἴσορ. Οτοῦς. Αττὰ. :. αἴδϊᾳυε. Απτη. 
Ἑά. ᾿Ασρων!) Ασρωνει τό, 131. Αρσων! Χ, 71. Ἐσρων, 18. 
Αρωνι: (υἵ πιοάο νἹάϊπ)2) 19, τοϑ8. Ασρωμ ς4) (9, 5. Ἐσρωμ 44, 
74, 76, 84. Ἐσρων 134. Οἰεόνοι (βς) Αταῦ. 3. τῷ Ἴαμ.} , τα, 
108. εἰ ῥγατοϊος ϑίλν. Οὗτος. Ιαμοὺν] ἴαμουλ ΧΙ! Αγαδ. 1. ἃ. 
Ϊεμουλ 84. Ἰεμουηλ 44) 74. γ)6, τού, 134. ἴαμονηλ ΝΙ]Ι], Χ, τς, 

ιό, 18, 29, 30, 32) 52, ς4) 6 ζ, εὖ, ξς7, ς8, ς9, 64) 73,) 75. 77, 83, 
8ς, 118, 130, 1321. ΑΙΔ, Αἰεχ. ρί, (λς. Ν'ς. Ατπτῷ. 1ἵ. δδίᾳυε. 
Αὐτι. Ἑά. ᾿Αμοὺλ Οοτηρὶ. 71α»ποιπὶ Οορῖ. λ'σιεοαν Ατῶῦ. 3. δχ- 
Ρεπιυης ᾿Αμονὴλ ϑίδν. Οἴτος. στο. δὄδῆμ. υἱκ.} εἰ ρορεῖκε συτὶ 
ἀιςυἷο δίαν. Οὗτος. Οεοσζ. εἴ ροραΐμ; ὑπο Ἄττῃ. 1. δίῆαυδ. Αττη. 

Εα. δημ. ὁ Ἴ.μ.] α ζ9. αὖ Ἰαμ. τοό. αὖ Απη. 1. δἴαυδ. Αγῃηι. 

Ἑὰ. ὄνμ. τω ἴχμ. το, 108. Ιαμουνῇ ἴαμουνει 84. Ιχμουλι 
ΧΙ, 18. αμουνλ ΝΠ, τῷ, 29) 54, ).. 108. [εμδὴλ 44. 74, 76, 

134. [εμουλ 84. ἰχμοιηλε 32, ς2, Βς. (αϊ. Ἀἰὶς. ἴαμονηλι Χ, 
1) 16, 20, ςξς, ςό, ς7. 48, 64, 73» 77, 83. 118. ΑἸά, ΑἸοχ. Τρ 

δίαν. Οἶτον. Ατγπιεπὶ Οοάά. αἰϊᾳυῖ. Απῃ. Ἑά. ᾿Αμουλί (οπιρί. εχ- 
Ρησαηῖ ᾿Δμονήλ τοι. Ατπι. τ. 

ΧΨΥΠΠ. ὁνμοι) οἱ δνμ. ς3. τῷ [κδα} τοὺ τρητυτη ((ς) 7ς. 
τω ἴουδα 11, ΧΙ, τό, 18, 44. 2) 3, 74. τι, 128, 139, 1310 134. 

Οὐοπιρὶ. 1Πὶρς τῶν Ιουδα 29. τῶν νιων ἰοιδα ς8, ςτο. εχρηπηῖς τὰς 

᾿ϑϑας Οορι. κατὰ τὴν ἱπίσχ.) α τὴν ςς. κ΄ τὴν ἐπισχοπην 1, 
ΜΙ], 29. ς3ν 59. 71, 82, 129. (πρὶ. επισχοπὴν ΠΊΔΓρΡΟ 8ς:. ΠηΔΓΡῸ 

ἐχόπην (ἔς, (τὰ ἰεξ. σχοπὴν, (ςἰ]. ὑγὸ σκέψιν (υδηπυσπάμυπι, υτ ἰερετε- 
ἴγ ἐπισκοπὴν) ργπιὰ πιᾶπυ 110. κχ. δγμους τς. πυπένῃ ΑΥΔΌ. 3. 

αὐτῶν) αντον τού. ἵξ καὶ ἑδδομήχ. χιλ. καὶ σιντακ.} χιλ. πεν- 

ταχ. εἐϑομνκοντα εξ γῖ. ς χαι ᾧ 44. ἱξδομηκχ.} φναόναν ἱπα 

Αγαῦ. 3. κινταχόσ.} διαχοσιοι 7ς. ὥεντε Ἰληΐυπὶ 19. οπε 
ΡοΩ͂ σιεντε οδίυ εἰξ οὐ] : ὩΔηὶ ἢ ἐχάτον δεῖ ἢἷὶς 131. εἴ φαυίηπσεε 
ἐπίωα ΑἸτῇ. 1. 

ΧΙΧ. Καὶ]  7ζ. υἷο!} οἱ υἱϑι τό, 18,20, 38, 54, 74) 130, 

111, 114. (ουιρὶ. (δι. Νὶς. 4. (ἅς) Αἰὰά. δῖαν. Οἴτορ. α ἷπ ἴοχτυ, 

[εὰ ΜΔὈεῖ πιῦγχο μεΐτηλ τοδηυ, ΑἸπῃ. 1. Ἰσσαχ.} ζκεάαν ϑ8ῖδν. 
Οὔτορ. Αππ. :. αἰϊϊᾳυς. Ατη. 4. 7εαελαν Οεοῖς. Θωλᾷ] 
Θαλα ς3, ῆς. Θαλαΐ γό, 84, 134. Θολαΐ ᾿τ΄οό6. Θωλαΐ 4ς. 

δῆμ. 15} “4 ωοραία: ϑιλν. Οἴἶτος. ΑἸδδ. Ξ. τ ροραΐμ ψυκὶ ΑΤΤῚ. Σ. 
αἰΐαυς. Αττη. ΕἘὰ.. ὁ Θωλ.}]., τού. κα ὁ Αστῃ. :. αἰΐφυο. Απῃ. 
ἘΔ. θθωλαΐ] Θωλαει τό, 130, 131. Οοπιρί. Θαλαει 53. Θωλα 
(4. Θαλα ᾽ς. Φοι 1] Αφονα γ1:. Φουλα τοϑ, 118. ἔῬοκα 
Οεοῦ,. Αττη. 1. δίῆφυς. Αττι. Ἑά. ὃημ. 25] εἰ δοραίη; λυ, 
Οὔἴτος. Αγδῦ. 3. οἱ ρορνίμι ὑναὶ Αττὴ. τ. αἰΐαυθ. Ασα. Ἐά. ὃ 

ᾧΦ.) α τοό. α ὁ πῃ. 1. αἰΐίᾳυς. Ατηγ. Ἑά. Φονα ) Φονα᾽ ς4, 
755) γ6, 84, 134. Φουρα 44. Φουλαΐ το8, 118. Φουαει τό, 131. 
Φωχει 11.0β. Φασει ς3. Αφονι 71. δου (βς, Δ γγοὸ Α) Οοσζ. 
Τιναὶ Απῃ. τ. αἰηυε. Ατῇ. ἘΔ4. 

ΧΧ. Τῷ Ἰασ.} των Ιασ. Χ. ἰρί. εὐ Ῥγαπηῖτος δῖαν. Οῇτος. 
Ἰασὶὰϑ) Ασωυδ τς. 5ιλν. Οὗτος. [Ιαζεδ τῳ. 74. 84, τοό, 134. [Ιαζωδ 
)ξ. οχρηπιξ Ιαξοὺς Οορι. Οαρι Οεογρ. 7αίαν Ατπηεηὶ Οοὐά. 

αἰϊφυ!. Απα. Εα. ὅπμ. 12] ὦ ῥορμία, 51λν. Οἶτος. Αγὰδ. 3. 
“1 ῥορεῖω: μππὶ Αττη. τ. αἰΐᾳυς. Ατπῃ. Εὰ. ὁ Ἶχσ.} , ὁ ἐξ; δ, 

81, 84. Απη. τ. αἰΐᾳυς. Αγ. Εά. , υἱτυτήφυς τοῦ, ᾿Ιασουξι] 
Ιασουξ γ6. 85ϊλν. Οἴἶτοςρ. ἰχζυξ ς4, 7477:. 84) 134. Ασουδι τς. 
Ιασουξει 82. Ιασχυξη τό, ς9ς. εχρηπιῖς Ιαξές Οορι. Οαίαγ Θεογρ. 
7αίοων Αττῃ. τ. αἰΐᾳυς. Απτ. ἘΔ, Σαμραμ) Σαμδραν 71. (οπηρὶ. 
Σαμξρειμ ς3. Σαμρὰν 82. Ἄμραμ ς8,:9. ᾿Αμμρὰμ 1ἱρί. Αδ- 
ραμ τθ, 44. 84ν τ18. Αμδραμ Χ, τς», τό, 30, 32, 52, 54) ξςξ» 57), 
64, 73» 74. 76, 77. ὃς, τού, τοϑ, 128, 130, 131, 134. (δῖ, Νὶς. 

δίαν. Αμῶραν )ς. ΑἸά. ΑΙεχ. Αραμ ΧΙ. “πναη Αττὰ. τ. αἰΐφυς. 
Ἀπη. Εά. Ζαπιτίπι (ορι. ϑαριαγαν Οεοσῃ. δημ. 29] εἰ δοβι- 

ἰκε ϑίλυ. Οὗτος. Αγδῦ. 5. εἰ φορωίμι μπμς Απτῃ. τ. αἰΐαυς. Απῃ. 

Ἑα. δημ. ὁ Σαμρ.}] α .4. α ὁ Σαμρ. τοῦ. α ὁ Απῃ. τ. δ] ἴᾳφυε. 
Αγηι. Εα. Σαμραμί) Σαμαᾶραμ ρώπιο, ροῖεα Σαμαραϊ εχ ςοχτ. 
11. Σαμδρανει ς3. Σαμρανει 82. Σαμῶῷραϊ 71. Σαμξρανί (οπιρί. 
Αμξραμε 111, Χ, τς» 30, 32, 55», 49» ὅ4, 73» τοϑ, 118, 128. ΑΙ. 
κι. Νίς. δίλν. Αμραμὲ 58) 139. Αμδραειμ τόν 57) 77, 131. 

2 }ὲ 
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ΑΡΙΙ ΘΜ ὃ ἢ 
Ἶ ΚΕΦ, Χχγ 

σουξί- τῷ Σαμρᾶμ, δῆμος ὁ Σαμῥαμί. Οὗτοι δῆμοι ᾿Ισσάχαρ ἐξ ἐπισχέψεως αὐτῶν, τέσσαρες εω 
χαὶ ἑξήχοντα χιλιάδες χαὶ τετραχόσιοι. Υἱοὶ Ζαξουλὼν χατὰ δήμους αὐτών' τῷ Σαρὲδ, δῆμος 22. 

ὁ Σαρεδί" τῷ ̓ Αλλῶν, δῆμος ὁ ̓ Αλλωγί" τῷ ̓ Αλλὴλ, δῆμος ὁ ὁ ᾿Αλληλί. Οὗτοι δῆμοι Ζαξελὼν ἐξ 23. 
ἐπισχέψεως αὐτῶν, ἑξήκοντα χιλιάδες χαὶ ππενταχόσιοι. Ὑἱοὶ Τ᾿ ὰδ χατὰ δήμους αὐτῶν" τῷ Σα-- 24. 

φὼν, δῆμος ὃ Σαφωνί: τῷ ̓ Αγγὶ, δῆμος ὃ ̓ Αγγί᾽ τῷ Σουνὶ, δῆμος ὃ Σενί. Τῷ ᾿Αζενὶ, δῆμος 29. 
ὁ ̓ Αζενί τῷ Αὐδὲ, δῆμος ὁ ̓ Αδὲί. Τῷ ᾿Αροαδὶ, δῆμος ὁ ᾿Αροαδί" τῷ ̓ Αριὴλ, δῆμος ὁ ̓ Αριηλί, 56. 

Οὗτοι δῆμοι υἱῶν Γὰδ ἐξ ἐπισχέψεως αὐτῶν, τέσσαρες χαὶ τεσσαράχοντα χιλιάδες χαὶ ππεντα- 27. 

χόσιοι. Ὑοὶ ᾿Ασὴρ χαταὰ δήμους αὐτῶν" τῷ ̓ Ιαμὶν, δήμος ὁ Ἰαμινί: τῷ Ιεσᾶ, δῆμος ὁ ̓ Ιεσουΐ: 48, 

᾿Ὶ 

Σουνὶ 15) 

ἐχρηηλς Σιοινὶ 

εἰ ρορυΐμς ἀπε Αττῃ. τ. 

ΘΧΡΓΜΙΣ γι (ορῖ. τῷ Σουν. ΟΠ {44.] «ἴδ: 

Σουνει 1311. (αἴ. Νίο. Σωυνι 118. Σωξυϊ 44. 
Ἀγη,. 1. δημ. 29] εἰ ῥορμΐως δῖαν. Οἴἶγοσ. 

4]! 406. Αγπι. Ἐά, δην.. ὁ Σουν ] αὶ 19. α ὁ Σουνί τού. , ὃ 

Αὐαδ. 3. Ατη,. 1. αἰΐχιε. Απτῃ. ΕἘά, ΣΣουνί 25] Σουνει 130, 13τ᾿ 
Οοπρὶ. αι. Νίς. Σωυνε 18. Σωξυὶ 44. ἐΧργ Σ 
χρυ πηϊ Σουνιΐν δ᾽αν. Οἴτορ. 

ΧΧΨ. Ῥχο ἴοῖο ἔιος οοπιπιαῖς ἐχργί στ ταί πὶ τῷ Αὐ καὶ δῆμος 
Αὐα Ατδῦ. 2. τῷ Αζ. δὴμ. ὁ Λζ΄] , τ6. ᾿Αϑενὶ 15] Αξζα- 

γε! ὃς, 110, 131. εἱ ἢς εχ ςοῖτ. 11. Αζαινι ΨΠΙ, Χ, 18, 64. ΑἸἰκχ. 
Τρ, Αὗανι ς2, ςς, 71. (αἴ. Νίς. Αζινι 529. “42:πὶ Οορτ. Αϑα 

445 ζ4,) 74. 73. 765, 84, τού, 1οϑ, 1183, 134. Αφουνι ς3. ΑζωνῚ τσ. 

᾿Αζὲ Οοπιρὶ. δὴμ. 15} δἰ ρορυΐως δῖαν. Οἴτγοσ. εἰ ῥορεῖκε ππτ; 

Αστη. 1. 4|Π|4ὰε. Αὐπι. Εά. ὁ ᾿ΑζΙ] κα 1τὸ» τοῦ. κα ὁ Ἄσηι. σ- 
Αἰιις. Ατ. Εαὰ. ᾿Αζενί 2.1] Αζανι ς2, ςς» γ1, τοβ, ττ8.Ψ 
Αζανει 8ς, 110, 121. (αἴ, Νὶς. ὥς 6 ςοπ΄. 1. Αζαινι ΝΙΙ, 18, 

64. Αἴεχ. Τὴρ, Αζαν 44, ς4,» 74. 75» 76, 84, 134. Αζινι 29, ς 3. 
τῷ ̓ Αδδ.---ἰΑροαδι 2 ἴῃ ζοῃ). 26], μας εἴ αια: 115 ἰηϊεδσεης ς 2. 

᾿Αδδὲ 15] Αϑδει γι. Αδὲι τοό. Αδδει 111. (Αἴ. Νίς. Αδϑη 110. 
Ανδι ς4,)ς. δημ. 29] εἰ ῥορεῖκε 5ῖαν. Οἴἶτοσ. εἰ ροβεῖως πῖνε 

Αὔπι. 1. αἰϊΐχιθ, στη. Εά. ὁ Αδὃὲ.] α τοῦ. κα ὁ Ασιῃ. 1. δ]ῖ. 

Αμδραμει ὃς. Αμδῤῥαμ γ4, γ6, τ,14. Ἀμξραϊμ ς2. Αὔραμι 18. 
Αραμι ΧΙ. Αξραμ 44,84. ᾿Αμέξρανί ἴτν σμαγδέξ. πίποστς Αἰεχ. ᾿Αμμ- 
ραμί 1λρί, Ζανιγὶπι Οορί. δαπιαγαπ Θεοῦ. «ἤμιγαπ Αττλ, τ. ]}1- 

τις. Αγ. Ἑά. 
ΧΧῚ. δημοι) οΙ. δημ. ξ4,) 7 ζ. 

ης. Ζίαελαν (οὶ. πη. 1. ἴᾳις. Ατπὶ. Εά, 71κ5αεὐαν δἷαν. ΟἹ- 

ορ. Οεογρ. ἐξ ἐπισκ. αὐτ.} α 44. ἐζήκ.} εδδομηκ. ςο. 
τετραχόσ.) τριακοσ. Χ], 4, ςό, γ4,) 75) γ6, 82, τού, 114. Ο(οιηρὶ. 
1ἰρῦ, Οορι. Ατδθ. 1. 2. τριακόσιοι ἴῃ «μαγαξξ. τηϊμοσε Αἰεχ. Ζ, 
(ἤς υὧἱ νἱάἀεϊυτ, ἠογίδῃ ετοτα 1 ἰσγατϊ ῥτὸ τ΄ ἷ. 6. τριακοσιοι) 44. 
(τεσσαρακοσιοι) 51δν. Οἴτοσ. ἐμεεπίὶ Αὐγὰ. 1. δἰαυς Ατπι. ἙΕά., 

ΧΧΊΙ. Υἱοὶ] οἱ υἱοῦ 1ό, 59, 75) 131. - δὲ 44, 74. 84) τού, 
124. εἰ ΜΙ Αἄσαῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴἶτζορ. Ζαξουλὼν] Ζαξουλ 
1:30. δχρχπιῖς Ζακλὼν ϑίαν. Οἰἶτορ. Σαρὶ δ) Σαραϊδ 30, ς2., 
8ς, 130. Οῖ. Νίς,. Σαραΐ τό, 131. Σαρε 29. Σαδρι ἔοτῖε 4.4) ςεπῖε 
4, 745 75», )6; 84, τού, 134. “4{πτὶ (ορ. δῆμος 13] εἰ ρορμίμς 
δῖαν. Οἴτορ. Αταῦ. 3. ρορκέω: μππκε ΑΥΠῚ. 1. δἰ ρορμίμς ἐπῆρ Ἀτπλεηὶ 

Οοὐά. τεϊϊφυ!. Ατην. Εά. ὃ Σαρ.}] κα τού. α ὁ Ασπὶ. 1. δἰ. 
ἄτῃ. Ἑά. Σαρεδ] Σαραῖδι τό, 30, ς2. (αἴ. Νίος. Σαραΐδει 
57, 73. 85, 130, 131. Σαρει 82. Σαρεδεί (οπιρί. Σαδρι 44, ς 4» 
74) 7ξς, γ6, 84. 134. “41ανὶ (ορῖ. δαγεὼώ δῖαν. Οἴϊορ. Αὐτη. 1ἱ.ἥ 

Ἰσσάχ.] τω Ἰσσαχι. 32», 4» 
Σι νει ΑΥγη. 1. 

Αἴας. Απῃ. ἘΔ. - τὼ Ζαμδρη δημος Ζαμθρη 57. -“᾿ εαάεπ, ἄ4υ6. Απῃ. Εά. ᾿Αδδι 451 Αδει. γ1. Αδδει 110,1 31. Ὁ, ΝΙς, 
πἰῇ ηυοά δημ. ο Ζ. μαδεαῖ, τ6. -᾿ τω Ζαμξρι δημος ο Ζαμξρι 13, Ανδι ς4, )ς. εχργίπης ᾿Αδδεῖΐν δίαν. Οὗτος. 
30, 77. Ἢ εράεπι, πῇ αυοὰ Ὀἷ5 Ζαμδρει Παθεδι, ὃς; 131 Γαΐ. ΧΧΨῚ. ᾿Αροαδὶ 13] Αραδὶ 16. Δροαδ 44) γ6, 84. τοῦ, 134. 
Νῖς. -Ἑ τὼ Ζαμῦρι δημος Ζαμξρει 73. τῷ ᾿Αλλὼν δ. ὁ ᾿Αλ- Οοπιρί. Ἄροδει γ1. εἰ ὥς ριπιο, {εὰ ροῖῆξεα δὰ [Ἰτεταϑ ρο εἴξ α ἴαρτα- 
λωνί: τῷ ̓ Αλλὴλ δ. ὁ ̓ Αλληλί 1 ἰανειτῖς ὨΔ5 οἷδυιϊαα 8. ᾿Αλλὼν] Τοτῖρτ. αὐ Αροαδει ἰερετεῖυγ, 11. Αροάδει 130, 131. Οἵ, Νίς. Αρωαδιε 
Αλων τό, γγ. Αλαὼν τοό. Αλλαῶν 74, γ6, 134. εχρηπιῖς ᾿Αλρὼν ςς. Αρδὰρ ς4,) 74. Αοραδ' 118. εχρτπνὶς ᾿Αρουδὶ ΑΥΔΌ. 3. Ἔχρηπηξ 
Οεοιν. δῆμος 29} δἰ ρορμίμς δῖαν. Οἴἶτος. ΑΥαΡ. 3. εἰ ρορμίμ ᾿Αρουσδὶ Αττη. 1. ὄχρχϊπιῖῖ ᾿Αροδὲ Οορῖ. εχρηιηϊξ Ωραδ Οεοτρ. 

μπμς Αὐπ. 1. αἴϊαις. Ατη]. Εά. δῆημ. ὁ ᾿Αλλων.} α 44. α ὁ δήμ. τ] εἰ ρορωῖμε 51αν. ΟΙἾἶγοσ. Ατπὶ. 1. ἀΠαε. εἰ σὰ τ ἀτῖίουο ρτα- 
᾽Αλλ. τοῦ. α ὃ Δππ. τ. αἰΐᾳφυς. Ατπν. Εά. Αλλων!}) Αλλω᾽ὼν τηο Ατστ. Ἐά, Ἢ: ΤΣ ΓΜ 1. δημ. ὁ ̓ Δροαδ.} ἔωρτὰ [᾿ποᾶπὰ 

ς4) )ς. 8ῖαν. Οἶτορ. Ατγαδ. 3. Αλλαὼν 445 74. 76, 84, 134. Αλωνγ. 9. λὸ ᾿Αρ. τού. αὁ Αγδῦ. 3. Ατσιη. 1. δ ἴχυθ. Ατπι. Ἐά.. τὼ Ἀροαδ, 
ι6. ᾿Αλλωνεί Οοπρί. Οδῖ. Νίς. Ἔχργίιπης ᾿Αλρών Οεογᾷ. τῷ τι30.. ᾿Αροαδὶ 2] Αρωαδὶ ςς. Αρωαδ)ς. Αροχὸ 44) ς4, 76,84, 
᾿Αλλὴλ δ. ὁ ᾿Αλληλ.] α 128. Ατδ. 3. ᾿Αλλὴλ] Αλληδ 30, 2, 134. Ατγπιεπὶ (οάα. ἁΠοιῆ, Ατπι. Εά, “Αροαδει 130, 131. Οαἵ, Νῖς. 

κ7, 73ν 131. Ολῖ. Νίο. Αληδ 18, 77. Αλλὴν 118. Αλλι 16. εἴ ἢς εχ Τοιτ. {υργα!!πεατῖ, {εἀ ργΐπηο Αροδει, 11, Αροδὲι γι. -Αοραδε 

Αλλη 130. Αἰηλ 44) 74ν 76, 84, τού, 134. Ἐπλ ς4,) 75. δχρτίης 118. ᾿Αραδὶ ΟοΙηρ!. εχργπιηῖς ᾿Αρουδὶ Αταῦ. 3. εχρτγίπιης ᾿Αροδί 
Ἰαὴλ Οεοῖρ. Ἔχρύτηυηι ᾿Αλὴλ Ατσπι. 1. αἰϊΐψυς. Απτ. Ἐ4, δὴημ. 3) Οορι. Ἔχρείπης ᾿Αροαδὶν δῖαν. ΟΥἶτορ. εχρήπιης ᾿Αρουσδά Ατηι. τ. 
οὑπὶ {44.] αὶ 44. δῆμος 391 εἰ ροραῖκε 5ῖλν. Οἴτογ. εἰ βορκίμς τῷ Ἀριὴλ ουτὴ (44.} α ΠΙ|. μιαῦεῖ ἴῃ ομαγαόξ, τηΐπογε ΑἸεχ. ᾿Α- 
ὑπ ἈΠ. 1. αἰϊΐαυς. Αγα. ἙἘά, δ᾽ Αλληλ.] α τοό. α ὁ πῇ. 1. ριὴλ] ἐχρτίπης ᾿Αρδὴλ Αταρ. 3. δήμ. υἱτ.} δἰ ρορείω, 5ϊαν. Οἴτορ. 
αἰϊίφυς. Αγπι. ΕΔ. ᾿Αλληλί] Αλληδὲι 30, ς2, 73. (αἵ, Νὶς. Αληδιη 
18. Αλληδὲι ς 7), 131. Αληϑδὲι 7). Αλλιδὶ τό6. Ἀλληλει 130. 

Ἀμηλ 74, γ6, 84, 134. Ἐπηλ ζ4) 75. ὄδχρηίμης ᾿Αλλήλ δ[αν. Οὐ- 
εἐχρήγηϊς Ἰαήλ ο5. εχρηϊηθηῖ ᾿Αλήλ Αὐπη. 1. αἰϊϊψις. Ασπι. ΕΑ. 

Οεοζρ. 
ΧΧΙΠῚ. δῆμοι} οἱ ϑήμοι 120. ΟὐΟμΝΡΙ. Ζαξουλὼν] εχρεϊπιῖς 

“Ζαουλὼν ϑῖαν. Οὗτος. ἑξήκ. χιλ. καὶ τα.] πιᾶτγο σεντε καὶ ἤπο 
χείοτι ῥγίπηα τηδηὶ 120. ,χ εὐ ίαος ὅζς. ἴῃ ἴεχτι, 1. ΠῸΠΛΕΤῸΚ 
ὄοςοο Βδῦεῖ πιᾶγρο, Αση. Ἐα. 

ΧΧΙΝΜΝ. Τοΐυηι σοτηπιᾶ, οὐπὶ (δι (44. α ἢ ΟοΠΊρΡ]. ΑΥΔΡ. 1.2. 
{εἀ ξογιπι Ἐχειηρί ἀγίυτη νατϊδηῖεβ δὰ ἤυμπς Ἰοσυτη τεξεγεπτυγ. υἱοὶ] 
νοι δὲ ζ4ᾳ. οἱ νιοι τό, ς9, 131. (οπηρί. εἰ Μέὲ Ατδῦ. 1. 2. 3. δίαν. 
Οἰἶγος. Σαφὼν, δημος ὁ] , 111: διαθεῖ 'π ομαγαξς. πλΐπογε ΑἸεχ. 

Σαφὼν)] Ασαφων ς9. εχρτίπιϊ Σοπὼν ΑΓπΊ. 1. εχρυϊπιθηῖ Σαπὼν Ατ- 
τηεπὶ Οοἕά. τεϊϊφυϊ. Αὐπη. Ἐὰ, Οεοῦρ. δῆμος 1} εἰ ῥορκία: 8ἰδνυ. 
Οἴἶτοσ. εἰ ρορμίας μπὶς Αττῃ. 1. ἀΐαυς. Αττὰ. Ἐὰ, ὁ Σαφ.} κα τοῦ. 

ὁ στη. τ. αἰϊχυς, Αγπι. Ἐά. Σαφων.} Ασαφὼων ζ9. Σαφωνει τό, 

131. Σαφὼν 44) ξ4,) γ6, 84, τού, 134. δχρτίπηϊς Σοπών ΑΥπι. 1. 
ἐχρήππαπι Σαπών Αππεηὶ Ὀοαά. τεϊϊαιὶ, Ασππῃ. ἙΕά. τῷ ̓ Ἂγί. οὐπὶ 
ἴᾳ4ᾳ.1 53. Αγγὶ τ] Ἀγίει 130, 131. (1. Νίο. Ἐχρυγηϊε ᾿Αγγὶν 

δίαν. Οὔτοσ. εχργίτηΐ ᾿Αγὶ Οορῖ. οχρήποις ᾿Αἰκὶ Αππ. τ. δῆμ. 29] 
εἰ ρορμῖμε δἷδν. Οἴἶτορ. εἰ ρορμίμς μπρ Ατστα. τ. αἰΐαυε, Απῃ. Ἔα, 

ὁ ̓ ΑγΓ.1 α τού. α ὁ Αὐπι. 1ἱ. αἰΐχψυς. Αατη. ἘΔ. ᾿Αγγί 29] Αγ- 
γε 130, 131. (αἵ, Νίς. Αγί! 9. εχρώπις. ᾿Α γῆν δίαν. Οἴἶτος. 

ΝΙς. 
"ἐξ ἐπισκ.} εἰ εβεοεῖ! πεσπόνμε Αταὺ. 1. 2. 

θεῖ δὸς ἴω ἴεχῖι, [δά τηλῦρὸ [αδϑῖ ΠιΙΠΊοσῸ5 4οςοου» Αση. Ἐπ. 

ει σαρες χαὶ] λ τς, τό, 18, 19, 32) 525) ςς, τό, ς7, 6... 73, 77, 83, 8, 

᾿τοχίι, 1εὰ μαρεῖ ΠΠΔΥΡῸ ὈΓΠΊᾶ ΠΊΔΗΙΙ, 130. 

᾿ΌΠΟΙβΒ ἴῃ Ἑάϊῆοπς ΒΙδ]ογυπι Οεογσίαπογυῃ Μοίᾳυεπῇ. 

ἐὐιοι τό, ς4) ζ9) 75. Αγχπη, 1. αἰϊΐφυθ. ἄγῃ, Εά, 
αι. εἰ ῥεαιηϊταυπι Ατὰρ. 1. 2. 2. δῖαν. Οἰορ. Αττῃ. 1. αἰϊίᾳιε. 

Ατπι. 1:. αἰΐφις, Ατηι. Ἐά, ὁ ᾿Αριηλ.] α τού. , ὁ Αἰϑδ. 3. 
᾿Αριηλί) Αριηλ ξ4,» 71» 755» 76, 845 134. Οοπιρί. ϑ8[αν. -Οἴἶτορ. 
Αριλι τό. (αῖ. Νὶς. Αριλεὶ 131. ἐχρῆπητ' Αρδήλ Αταῦ. 3. 

ΧΧΥΊΙ. δημ.] οἱ δηρμ.. Χ, ς3, τοῦ. (οπιρὶ. 1ἱρῆ, υἱῶν} Π], 

Χ, ΧΙ, τς) τό, 18, 19) 32) 52) 53) ςό, ς7» το, 64, 73» 77ν 33» 158, 
110, 131. Αἰ, (αι. Νῖο. Τρ. ἡ ἴῃ τόχῖυ, [δὰ Παρεῖ πιαγρο, ὃς, εἴ 

Ρηπηᾶ πιᾶπὰ 120. Βιαρεῖ, δὰ 'ἴπ ομαγαξε. πιΐποτε, Αἰοχ. φἰτουΐϊυ πὶ 
Ῥυωταϊπιηε Ασηγ, τ. αἰΐφυς. Απτ. Ἐά. Γαδ) τον Γαδ τς, τό, 
18, 32, ζ2,) ς3) ςὔ, ςγ, 64, 73, 77. 83) 128, 130, 111. ΑἸά. Οαῖ. 

του Γαδ ἴῃ τοχῖυ, τἀ Γαδ τἀπτυπὶ πηᾶγρο, ὃς. τῶ Γαδ ς9. 
τέσσαρες οὐπι ἴ44.} Π8- 

τίσ- 

1ο8, 118, 128, 131. Οομρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. Οδι. Νίς. Ασδρ. τ. 2. κα ἴῃ 

τριακοσίαις (ἢ) ς3. 

χιλιάδες] Ἔ καὶ τετρακισχίλιοι τς) τό, 18, 19, 529 53») ςς; τύ, ς7, 

64, 73, 77, 83,) 8ς) τοβ, 118, 1320, 121:. Αἰά, (δι. Νίο. -Ἑ ελάεπλ 

᾿{ε4 ὑποῖς ἱποὶ 8, ΑΙΘχ. 
ΧΧΥΪΙΙ. Ηος σοπηπιᾶ ΟἸΠὶ ττῖθυ5 ἤατίηγ 44. Ροηϊηῖ Ροίξ τοῖπ- 

τὴ 47 Οοιηρὶ. ταῦ. τ. 2. (Οὐοπηπᾶ πος οἰ! α4υΐπαὺς 144. ἱποϊυία {ππξ 
υἱο}} οἱ 

Ἢ δὲ «3, τό, τοβ, 

Ἄχ, Ἐά. ᾿Ασὴρ] Ασσηρ τοϑ. Οορ. Ἰαμὶν] Ιαμεῖν ΝΗ, 



᾿ 

ΔΡΙ 
ΚΕΦ. ΧΧΥῚ. 

τῷ Βαριὰ, δῆμος ὁ Βαριαϊ. Τῷ Χοξέξρ, δῆμος ὁ Χοξερί. τῷ Μελχιὴλ, δῆμος ὁ Μελχιηλί. Καὶ 29. 30. 

41. 

32. 

33. 
34. 

85: 36. 

τὸ ὄνομα ϑυγατρὸς ᾿Ασὴρ, Σάρα. 

ΘΜ Ο 1. 

Οὗτοι δημοι ᾿Ασὴρ ἐξ ἐπισχέψεως αὐτών, τρεῖς χαὶ τεσσα- 

ράχοντα χιλιάδες χαὶ τετραχύσιοι. Ὑἱοὶ Ἰωσὴφ χατὰ δήμας αὐτῶν' Μαγασσῆὴ χαὶ Ἐφραίμ. 

Υἱοὶ Μανασση, τῷ Μαχὶρ, δῆμος ὁ Μαχιρί' χαὶ Μαχὶρ ἐγέννησε τὸν Γαλαάδ' τῷ Γαλαὰδ, 
δῆμος ὁ Γαλααδί, Καὶ οὗτοι υἱοὶ Γαλαάδ' ᾿Αχιέζερ, δῆμος ὁ ̓Αχιεζερί' τῷ Χελὲγ, δῆμος ὁ Χε- 
λεγί. Τῷ Ἐσριὴλ, δῆμος ὁ Ἔσριηλί" τῷ Συχὲμ, δῆμος ὁ Συχεμί. Τῷ Συμαὲρ, δῆμος ὁ Συμα- 

Χ, 18, ζ9, ὅᾳῳ, 130, 131. ΑἸά4, Αἴεχ. Πἰρῆ, σας. Νις. Ιαμξεῖν ς1. 
απ Οδοῖς. δήμος κι} δημες τοό. εἰ ρορμίω: δῖαν. Οἶτορ. 
Φ᾽ ροραΐκ: «πα: Αἰτῇ. τ. αἰΐαυε. Ατπν. Ἑά. ὁ Ἴαμ.} α τοῦ. ,κ ὁ 

Αττη. τ. δίφυς. Ἀπ. ἙἘά. Ἰαμιν,)} Ιαμεινι Χ, 18, :9, 64. (οπιρί. 
ΑἸά. Αἴεχ. Γἰρῦ σαι. δὶς. Ιαμιένει 130, 111. Ἄμξινι ς3.. [χμιὶν 44) 
54. 78. γ6, 84, 114. ἐεχρείπις ᾿Αμιΐν δλν. Οἴτοσ. 1ανιῖν Οεοτγρ. 

Ἷσ.-- Ἰεσον ἢ} α ροῆτεην. εἰ φυα Πὶς ἰπιςασειῖ το. 1:σὰ} ἴασκᾳ 
ς3. ἴισου Χ, τό, 18, 332, (9, ὅμ 71, 128. ΑἸά. Αἴεχ, ρύ, [ε- 

σοιει 8:, 130, 1321. Ολῖ. Νὶς. [Ιἰσσουν 29. Οοπιρί. ἴεσουδ 84. 
ἴασουξ 44, ς(4, 74. 7ζν 76, τού, 134. εχργιπς Ἰεζὲ Οορῖ. δχρτί- 
πῖς Ἰεσὰν δῖλν. Οὗτον. δῆμ. 2) εἰ ροραϊκ! δῖαν. Οἴτος. Ατσπι. ι. 

δ'ίυε. εἰ ἢς, (εἀ συσι ἀσςυἷο ἱπιεγροῦτο, Αππιεηὶ (οὐ. τε] φυΐϊ. Αὐπι. 
Ἑὰ. ὁ Ἶεσ.} α ΄οδ. . ὁ Απη. τ. αἰίαυς. Αττι. Ἑά. ἘἸετσΐ] 
Ιισέσυι 29. ἴεσουει 130, 1341. (αϊ. Νίς. Ιεσουδ 84. Ιασουξ 42, 
κ4, 74,73. 76, 134. εχρτίπης Ἰεσάν δῖαν. Οὗτοσ. εχρηπιυπὶ Ἰεσώ 
Ἀπη. 1. δϊϊᾳυε. Αστιν. Ἐά. Βαριὰ) Βαξεια Χ, 29. Βυριιαὶ τό, 
136, 1321. ρύ. (δι. Νὶς. Βιρι 44, ς4. 74. 73, 76. 84, τού, τοβ, 

ει8, 134. Βαρκὰ (οπ οὶ. Βανίαπίη δῖαν. Οἴτοσ. Βανναά Οεοτρ. 

Βωντα Αππ. τ. εἰᾳυε. Ἄττῃ. Ἐά. ῥημ. 25) ερ' ροραίκι δῖαν. Οὔτος. 

ἄς εἴἰλπι, κά εὐπὶ ἀτῆουΐο ἱπίετροῦῖο, Ατστπ. 1. δἱΐᾳυς. Ασπι. Εἀ. 
ὁ Β.ρ.] Α ιοό. αᾳ ὁ Αγ. 1ἱ.Ἅ αἰϊσυε. Ἄττ. [ά. Βαρια!) Βα- 

βειαὶ τό,29ς. Βαραὶ ζῳ. Βαρειια 130, 131. ρ΄. (δι. Νὶς. Βερι 
44. (4.9 74. 73. 76, 8. 134. Βερει τοϑ, 118. εχρτιπιυηῖ Βαριά 

τεῦ. 1. 2. εχρεπυυπὶ Βαρα Αγπι. 1. δΐφυς. Αττπ. Ἑά. Βανγσιαώ 
Θεοῖς. - ναὶ οἱ υἱοὶ Βχεια (Ὁ χὶ εἴ ἰα οδαγλέϊ. πιίμογε ΑἸεχ. ἐ ἐὰ- 

ἄειν Ρ κῈ Δ. τ. 2. 
ΧΧΙΧ. Χοξ) Ομεδσν 5αν. Οἴτγοξ. Ἔχρήπις Χωδὶγ Θεοῖς. 

δέω. 1.5) “ ρορυὶα δῖαν. Οὗσος. ἔς εἴἰλπι, (εά οὑπὶ ἀπίςυϊο ἱπίεγρο- 
ὅϊο, Αττῃ. 1. αἱ ΐσυς. Ασα. Εή. ὁ Χο.) , τοό. , ὁ Απῃ. τ. 
εἰὐΐᾳυς. Α΄τῃ. Ἐά. Χοξερι} Χοξίρει 110, 131. Χοξερ 44. 4) 
)ς, 76, 84, 1:4. ἐεχρήπιι Χωξέγ Οεοῖῦ. ΜἩΜελχιὴλ) ἢς εχ ςοιτ. 

[ἀ Μιλχειηλ ρήπιο, 1. οχρηπις Μαλχιὴλ δίαν. Μοίᾳ. Ἔχρείπι 
Μιλχὴλ Οδοιξ. ὄὅημ. 2] εἰ ρορκία; 5ῖλν. Οἴἶτοζς. ἔς εἰΐλπι, (δὰ 
εὐπὶ ἁπίςυΐο ἰπϊεγροῆῖο, Ἀπ. 1. δἰϊΐφυς. Αγπι. Ἐώ. ὁμειλχ.) 
α 1οό. ,κὁ ἄστη. τ. αΐφυς. Ασπῃ. Εά. Μιλχιηλί) ἔς εχ ςοιτ. 
ἐξά ρεῖπιο Μελχειπλι, 11. Μελχιηλε 110, 111. Μιλχινλ 44. 54) 

ς, γό, 84, 114. Μιελχινμί Οοπιρί. εχργπυς Μαλχιήλ ϑδῖαν. 
ὍΜοίᾳ. εχρείπις Μελχῆλ Οεοις. 

ΧΧΧ. Καὶ τὸ ὅν.) (ιά μονα δῖαν. ϑυγατρ.) τῆς ϑνγ. ΥἹΙ, 

τς, τό, 18, 29, 30) 325) 44. 54. 5.6» 57, 48) 59, 64, 73» 74. 75» 77» 84. 
ἃς, τοό, τοϑ, 128, 129, 144- (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 1ἰρ΄. (εἰ. Νὶς. 
διν. Μοίᾳ. Σαρα] ὥς εχ οοιτεδίοπε {ωρταϊ πολι, (εὰ Καρα 
γεῖηνο, 1. Σαρρα 44. 74. 75. 106, 134. Βαρρα 84. ἐχρηπις 

Σώρα Οεοιζ. 
ΧΧΧῚ. δήμ.} οἱ δημ. ςῳ, 7γ4, τοό. (οπιρῖ. 11. 

Ἀσσηρ τού. (ορί. νιων ρῥγαπιπυηῖϊ ς8. Αταῦ. ι. 4. 

᾿Ασὴρ] 

Συρ πιεηδοίς 

110. τρεῖς καὶ εὐτὰ (44.} χιλιαδ. ἑξακόσιαι τισσαρακοντατρεις 
)1. τισσαρᾶκ.) πιντηκοντὰ ς8, 118. Οοπιρί. Αταῦ. 1.2. τε- 
τρακόσ.} ἑξακόσιοι 11, ΠΙ, ΝῚΙ, Χ, ΧΙ, τς τό, 18, 29, 30) 32, 449 

53.) 54) ξν 56, ς7» 59» ὅν 73ν 74ν 74. 70», 77. 82, 8ς, τού, τοβϑ, 
τι8, 1205) 131) 134. 1ἰρί. Ολϊ. Νὶς. Οορῖ. Ατὰρ. 3. πη. :. δἱϊὶ- 

4υς. ἔς πιδρὸ ῥειπιδ ππᾶπυ 130. ((χεεπεὶ ἴῃ ἰοχίυ, 1.4 400 πιᾶγξο, 
Ατπι. ΕἘά. τιτρακόσιοι ἰπλ ςπιλγαέξ, πηπογε Αἰεχ, 

ΧΧΧΙ]. Ὑἱοὶ] οἱ νιοε τό, 9) )ςν 131. «ἴ ΑΙ Ατὰῦ. 1. 2. 3. 

δίλν. Οὔγτοσ: Ἰωσὴφ] εχρήπιυμε Ἰωσὴπ Απη. 1. αἰϊΐχυς. Αττη. 
Ἑά. κατὰ δύμ. αὐὖτ.} αὄ'π τεχῖα, ἐδ Ἠλθεῖ πιλγρο ῥυπιὰ τπλπυ, 
Αττη. 1. α Ἀπηεηὶ Οοάά. τεϊϊφυ, Απη. Ἑά. Μανασση) Μα»- 

νασσὴ το, τ. Αἰεχ. εχρήθαπε Μίαναση δίᾶν. Οἴἶτος. Οοτς. 
Ατπι. 1. αἰϊίψυς. Ατῃ. Ἐὰ. Ἐφραιμ)] ρίγεμε (ρὲ. δϊδν. Μοίᾳ. 
Ερνεσι αεοτξ. Ἀππι. 1. αἰΐαᾳυς. Ἅπη. Ἐά. 

ΧΧΧΠΙ. ὙἱΟῚ7 ον νιοὶ τό, ζ9. Χχᾶὶ ΠιΆΓΡΟ ῬΥΪΠΠΔ τηᾶπυ 110. 
Χχαι υἱσι ΧΙ, ζῳ 74. 75: 7.» 84, 1ού, 134. Οοπιρί. Αγδδ. 1:. 2. 3. 

Απη. 1. αἰΐηυς, Απῃ. Εὰά. καὶ οἐ νιοι 44) τοϑ, 118. Μανασσῆ) 
Δίαννασση ς9. Αἰεχ. «λριϊμηθης Μίαναση ϑδίαν. Οἷἶτος. Οὐογε. 

α 

Αγαν. τ. Αἰ ΐψας. Ατσπι. Ἐὼώ. Μαχὶρ 15,25] Μίχχυρ γ6. ϑ8,αν. 
Μοίη. Μαχειρ ΚΠ, Ν, 29, 52, ξκν 595) 6, 75, 130, 111. (ὐοπιρὶ. 

ΑἸά4, Αἰεχ. 1ιρίς δε. Νὶς. Αχεὶρ ἴῃ ρήπιο |. {εὰ Μαχειρ ἴῃ {ἐ- 

αἰη6ο, 16. δνμ. 15} εἰ ρορωΐμ, ϑίλν. Οἰἶζοξ. 6 ροραίμ: πηι 

γῆν, 1. αἴϊφυς. πη. Ἑά. ὁ Μαχ.) α τού. α ὁ Αση). 1:. εἰϊίς 
4ις. Ατπι. Εά. Μαχιρ] Μαάχειρι Χ, τό, 29, ς2, ςς, ς9, 64, 
.ι30. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Τρ τ Νὶς. Μχχειρε 311. Μαχιρ 

4.4. 54. 134. Ἀπτ.. 1. αἰϊΐηυς. Ατπι. ἘΔ. Μαχηρ ᾽ς, γό, 84. ϑίαν. 

Μοίᾳ. Μπελίνὶν δῖαν. Οὗτοςσ. Γαλαχ 1") Θαϊαάϊ (ἃς) ΟΘεογρ. 
Οαἰααή, (οἱ 1 υἱύύαναπν υργαίςτρπτ σίπια πιᾶπυβ, Ασπι. τ. τὸ 

Γαλαὰδ) καὶ τω Γαλ. ΧΙ. Αγαδ. 1᾿. 2. δίαν, Οἴἶγοσ. τὼ Γαλααδι 

(ης) 9. , Οευγς. δημ. 25} ε΄ ρορμίμαε απαὶ Αττῃς τ. δι ῖχας. 
Ἀπ. Εα. ὁ Γαλ.} α 1οδ. κα ὁ 84. ϑίαν. Μοίᾳ. Απῃ. :. 4]1ϊ}- 
ηυς. Ἀπῃ. Ἑα. Γαλααδι) Γαλοδαῖ γι. Γαλαδὲι 111. εἴ ἢς, 
(εὰ ἕτρετ εἰ εἶξε (ιργαίςρι. ῥτίπιδ πιᾶπυ, 1350. Γαλααδ 44) ςᾳ) 75, 
)6, 8.,. 134. δν. Μοίᾳφ. Οἰαἰαμϊ ΟἸεογρ. 

ΧΧΧΙΝ. Οὗτοι) , Απῃη. τ. αἰΐφυς. Ατσπι. Ἑά. υἱον]} ον υἱοι 
τό, 29, ζ9,) τού, 130, 134. οἱ 14} τῇ πδδοῖ 111. Γαλααϑὴ Οα- 

ἰαἰϊ Οεοιν. ᾿Αχιίζερ] τὼ ῥγαπικωης ΧΙ, τό, 30, 32, 44) ξ2, 

ς3, 540 ἐς, ςό, ς 7, 48, 71,73. 71ν 76, 77, 84. ὃς, τού, 130, 131,13. 
(οπιρὶ, (αι. Νὶς. Αγαῦ. 3. ϑίαν. Οὔἴτγοχ. δοῦν. Εἰ άίεκεν δῖαν. 

Οἴτορσ. “ελεπεν οοτρ. δημ. 15} εἰ ροραίω, δῖαν. Οἰἶγοσ. εἰ 
2ορμίν: νην στη. τ. αἰΐίαυς. Ατηὶ. Εά. δηα. ὁ ̓ Αχ.] αό ᾽Αχ. 

ιοό. , ὁ Οοπιρί. 1ἰρί, δῖαν. Οἴἶτοσ. Αππ. τ. αἰἶφυς. Ασηχ. Εα, 
α οπιπίδ Αταρ. 3. ᾿Αχηζερι) Αχιεζερει 130, 111. Αχιεζερ 44, 
23. 76, 134. 8ιδν. Μοίη. Ατὸῦ. 1:. δἰΐᾳυε. ἅπη. ΕἘάὰ. δοἀίεπενὶ 
ϑίαν. Οἰἶζγοχ. Χιλὶγ] Χιλεεγ 81. Χιελεκ Χ, τς, τό, 18, 29, 30, 

33. 44.) 52, ς3, ξ 5) τύ, ς7, 48, (9, 64, γ3ν 74. 76, 77, 84. Βς, τού, 
1ο8, τ18, 128, 130, 131, 134. ΑἸά. Αἰοεχ. 1ἰρῦ οι. Νῖς. ϑίδν. 
Ἀχιλεγ ς4,7ς- Αχιελει ΧΙ. Οἰαίεὰ (ορῖ. Οτοτγρ. Οὐἰαίαἑ Αταῦ. 3. 
ὅημ. ."} «ἰ ρορκῖν. 5ιλν. Οἶτοξ. εἰ ρορείκα: ὠπκε Αττη. 1. δἰ ἴσας. 
Αττη. Εα. δὴμ. ὁ Χιλ.} ὁ Χελ. τοό. , ὁ Αππτη. 1. αἰϊἴψευς. 
γα. Ἐά, ,. οπιηῖϊδ Ἄτθ. 3. Χελεγί]) Χιλικι Χ, ες, 18, 20, 

30, 32, 52, ς1, ςς, (ό, ςγ, (8, 0, 64. 73» 74. 108, 118, 124. ΑἸά. 
ΑΙεχ. 1ἰρί, λει. Νῖς. δν. Οἶτος. Χελέχει τό, ς7,) 77, ὃς, 110, 

131. Χιλεει 82. Χελὲχ 44, γό, 84. δῖαν. Μοίᾳ. Αχιελιχ ς4. 
Ἀχιλῖχ )ηζ. Οὐαα (ορῖ. Οαϊεξὶ Θεοῖς. Οεἰς Απ. τ. ὅζε- 
ἐκχ Αττηεηὶ (οὐά. τεϊᾳυϊ. Αττη. Εά. 

ΧΧΧΜΝ. ἝἜσριὴλ) Εδριηλ 84, τοῦ, 114. Ἑσϑριηλ ς4, )ς. ἴΙεσ- 
δι»λ ΧΙ. Ἐσρεὴλ Οατ. Νίς. Σεριπλ τοϑ, τ18. εχρεπιῖς Ἐριὴλ 
Ἀπδ. 3. Ζαγε Οεο. δὄῆμ. 13] εἰ ρορκίω δίαν. Οἶτοσ. εν ρ- 
»εΐκ; σπν Αττα. τ. αἰϊΐαυθ. Ἀπ. Εὰ. ὁ Ἔσρ.) , τοό. , ὁ Αγϑῦ. 2. 
Ἀπτη. 1. δἰ φιις. Ασην. Εα. ἜἘσριηλί) σριλι τό. Ἐσριλει 13:1. 
Ἐσριηλει 13ο. ᾿Ἐσρεηλεί (τ. Νίς. Ιφριηλι 59. Ἰεσριηλι ΧΙ. ΕΦ. 
δριηλι )ς. Ἐσδριηλ ς4(. Ἐσρινλ 44) 76. ϑῖαν. Μοίᾳ. Εζριηλ 84, 
134. Σεριηλι τοϑ, ε18. εχρήπις Ἐριήλ ΑτδΌ. 3. Συχὲμ] Σε 
χὶμ (οπιρί. δικλίπι Οεοτρ. δημ. 23] εἰ ροραίκε 85ϊλν. Οἴτορ. 
σε! ῥοραίκ! ππκὶ Αττὰ. τ. αἴϊϊαυς. Απῃ. Ἐά. ὁ Συχ.] α τού. κ ὅ 
Απτῃ. 1. αἰΐϊΐᾳυς. Απη. Ἑ4ά. Συχεμί) Σνχεμεει 11, 82. Συχέμει 
181. Συχίμ 44.) ς4» 75. γ6, 84, 130, 134. Οομηρ!. δῖαν. Μοί. 
δινελί πὶ Οδοῦς. διυολίνι Ἀπτ. 1. δἰφυς. Αστῃ. Ἐάὰ. 

ΧΧΧΝῚ. Συμαὲρ] Συαμ ΧΙ. Συμερ τό, 30, ς2, ς7) 77, 8ς, 
130, 131, (δῖ. Νῖς. Σαμαὲρ Οοπιρί. ϑμεαν Οορί. δεσιαε 
Οεορ. ἥἕπα πῃ. τ. ϑὺπα Αἰπτηεπὶ (οὐ. τεϊϊφυὶ. Αττη. Ἐά. 
δῆμ. 15] εἴ ροραΐκ: δῖλν. ΟΥοξ. εἰ ροραίω: ἀπ Ατη. τ. αἰ σις. 
Ἀπ. Ἐά. ὁΣυμ.)} α τοό. , ὁ ΑἸῈΡ. 3. Απτ. 1. διις. τη). 
Ἑα. Συμαερι}] Συμερι τό, 30, ξα. (αἴ. Νῖα,. Συμέρει ς7, 77, 
ὃς, 130, 131. Συμδερ 44.) 44, 7, 84» 134. δῖαν. Μοίᾳφ. Συαμι 
ΧΙ. Σαμαερί (οπιρί. ϑηνιεαν (ορῖ. δενσισετὶ ΘθοσΏ. δεηαΐἪ 
Ἀπ. τ. δίσια Α΄Ἰτηεηὶ Οοάά. τεϊϊαυὶ. Αττῃ. ἘΔ. καὶ} α ΧΕ, ςς, 

τό, ς8, (9, 74) 74», 84, τού, 1τοϑ, 134. (ὐΟπιρὶ. Αγϑῦ. τ. 2. 3. Οεογρ. 

Απτ. σ. δ ΐψυς Αππη. ἘΔ, Ὀφὲρ] Εφερ τι8. Ορεν Οεοτρ. Αστη. σ. 
4] ἴαφυς. Αγ. ἙἘά. δημ. 25] εἰ ρορκίαε δῖαν. Οἴγορ. δἰ ρορωῖμε 
πμ; ἈΠῊ. 1. αἰΐᾳυς. Απῃ. Εά. ὁ Ὧφ.) α τοό. α ὁ Αια. 94. 

ί 



«ον 

κὶ 

ΔΡΙ ΘΜ Ο ξΣ. 

ερί" χαὶ τῷ ̓ οφὲρ, δῆμος ὁ Ὀφερί. Καὶ τῷ Σαλπαὰὰ υἱῷ ̓ Οφὲρ, οὐχ ἐγένοντο αὐτῷ υἱοὶ, οἶλλ᾽ 3). 
ΚΕΦ, Χχγι, 

γ΄ Ν, ΦὋὯὮὃ ρὸ 
“ 

ἢ ϑυγατέρες" χαὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ϑυγατέρων Σαλπαάδ' Μαλᾶ, χαὶ Ν8α, χαὶ Ἐγλὰ, χαὶ 

Μελχὰ, χαὶ Θερσά. 
δὲς χαὶ ἐπ]αχόσιοι. 

δῆμος ὁ Ταναχί. 

Οὗτοι δῆμοι Μανασσῆ ἐξ ἐπισχέψεως αὐτῶν, δύο χαὶ πτεντήχοντα χιλιά- 

Καὶ ὅτοι υἱοὶ Ἐφραΐμ' τῷ Σουϑαλᾶ, δῆμος ὁ Σαϑαλάν' τῷ Τανᾶχ, 

Οὗτοι υἱοὶ Σουϑαλά" τῷ Ἔδεν, δῆμος ὁ ᾿Εδενί. Οὗτοι δῆμοι ᾿Εφραὶμ, 
9 3 ’ » »᾿» ΄ Ν ΄ ’ Ν 7 ἤ» Ὁ ς "ὁ 3 

ἐξ ἐπισχέψεως αὐτῶν, δύο χαὶ τριἄχοντα χιλιάδες χαὶ ππενταχόσιοι" οὗτοι δῆμοι υἱῶν Ἴω- 

σὴφ χατὰ δήμους αὐτῶν. 

᾿Ασυξὴρ, δῆμος ὁ ᾿Ασυξηρί' τῷ ᾿Ιαχιρᾶν, δῆμος ὁ ̓ Ιαχιρανί, 

Ἄτηι. 1. αἰϊᾳφιε. Αγ. Ἑά. Ὄφερι ] Οφερει τό, 130, 131. Οφεῤ 
44, τ), 74) 7ζ. γ6, 84, 134. ΑΙᾺΡ. 2. δῖλν. Μοίᾳ. Ορεγὶ ὕεοτρ. 

Ορεγ Αττη. 1ἱ. αἰΐᾳυε. Απῃ. Εά. 

ΧΧΧΨΝΠ]. Καὶ 1] α τοό. ΑΥδὺ. 1. 2. 3. θοῦ. ,ώ αν. Οἵ- 

τοῦ. Σαλπαὰδ ι"] Σαλπαὸ ς4. 8αν. Οἴτοσ. ΟΘεοῖρ. Σααλ- 
παδγι. Σααλπααλ ς3. Σαλπααλ τό. -ἰ δημος ο Σααλπαδιὶι 18. 

Ἔ Διο Οαἰααά Αταῦ. 1.2. Ὀφὲρ) Ορον Οεογρ. Ατπη. 1. δ] ΠΠαιιο, 
Ἄτην. Ἐά. οὐκ ἐγέν.} - δὲ 18. εἰ ργωτγηϊπὶς Ατὐδῦ. 3. αὐ- 
τῷ] καὶ ξ4, ᾽ς. δῖαν. Οἴἶτορ. Απη. 1. δἱἰϊίφιιε. Απη. δ. υἱοὶ] 

α Ρήπιο, 1εἀ αἵοτίρῆς ρήμπηδ πηδῃι}5), 18. ἀλλ᾽ ] αλλα τό, 32, 
ζς7γυ 131. (δῖ. Νίο. Απτὶ.. 1. δἰφυς Ἀπ. Ἑά. καὶ ταῦτα] 

κταῦτα Ὗ7ΙΙ], 29, ζ9, 71) 129. Θεογρ. Ατπὶ. 1᾿. δ᾽ ἴφψυς. Ασπι. Εά. 
ταντα ἀεϊενῖς ροϊεετίοσ πιδηι5, 11. ἦκξς αμίεσι 5ῖλν. Οὗτος. τῶν 
ϑυγ. Σαλπ.} αὐτῶν ς8, τό, τοϑ, 118. αὐτῶν τηᾶγρο ὃς. Σαλ- 

παα 2] Σαλπαδ ς4, )ς. ϑῖαν. Οἴἶτος. Θεοῖς. Σααλπαὸ γι. 
Μαλὰ] και Μ. ΧΙ. Μααλα Χ, τό, 18, 30, 325) 53) ζό, ς7, ζ9, 74, 

121. Οομρί. Αἰά.. Τἰρῆ, αὶ. Νίς. (ορί. δῖαν. Οὐοῦσ Ατσηιεῃὶ 

Γοὐὰ. αἰϊᾳφυ!. Απη. Εά. Μααλλὰ 44, 71. γ6, 84, τού, 1234. Μα- 

αὐλα τ29. Μαλαὰα ὃς. Μαναὰ τις. Βαλα 130... 7αϊασηι ῥτῖτηο, 

ςἃ ροῆεα σε βηΔ]}5 ἔξ εγαΐ. Αἰτῃ. 1. καὶ Νουὰ] καὶ Νουσα Ν]]. 

λα καὶ τοό. εἰ Νοιμς Αττη. 1. καὶ Ἐγλα] καὶ Αἰγλα 18, 20, 
30, 44) 3» 5ζ. 40) 64) 74, τού, 110, 114. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ Αἰγαλ 

ΧΙ. « καὶ τοῦ. καὶ Μελχα] καὶ Μελχαλ 71. αὶ καὶ τοῦ. 

Θερσα] Θερεα (8 γγοὸ () ὃς. Θαρσα ρήϊηο, {εὰ εχ ςοῖτ. Θερσα; 
84. Θρισὰ γς. λεγα (ῇις, τηοζε Ἀυτπεηῖοο ᾧ ργὸ Θ, πᾶπὶ μδης 
Ῥεῖ 1Ἰλπὶ ργοηυπᾶστε (οἰεης ΟΥα οὶ χεσεηΐεβ ες Κυτῃθη1) 851αν. Οἶτορ. 

ΧΧΧΨΙΙ. ϑδήημ.} οἱ δημ. τ29. Οοπιρί. Πὶρῖ. Μανασση) 
Μαννασση ᾽ς. ΑἸεχ. νιων Μαν. ς8. εχρσχπγιηΐξ Μανασή 5ἷαν. Οἵ- 
ἴτοσ. Οθογρ. Ασπι. 1. 4] ἴχυε. Αἰτη. ἘΔ. τσεντήκ.} εξηκοντα 1 (9 τό, 

ζ2, ς31, ςς), κό, ς 7, 645 735 77. 82γ131. ΑΙεχ. (αῖ. Νίο. εξηκοντὰ ἰῃ 
τεχίυ, ἰεὰ τσέντε ΠΊΆΓΡΟ Ρῥυϊπιᾶ τη8ηι}ν 130. π᾿ αυληίυμῃ νἹάεϊυτ 7 ς. 

ἑπ]ακόσιοι] τπεεντακοσιοι 111. μχεεμὶ Ατγλ. τ. ἑπ]ακόσ. ἴῃ ςἰλγαίς, 
ταϊθοσε ΔΙεχ. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ] κα 129. Ὁοπιρ. ὅτοι)} . Αιαῦ. 3. υἱοὶ] 
οι υἱοὶ τό, 32, 599) 131. (οπιρὶ. (δῖ, Νίς. α τοϑ. μδορωΐκε εἰ Δ) 

Θεοῖς. Ἐφραίμ) - κατα δήμους ἀντων τς, 8. Οοπηρί. -Ἐ εᾶ- 
ἄἀδαι Ὁ δὰ 'π εἰαταῶ.. χλϊποσς ΑἸΙεχ. -Ἐ αὐ ὦ δζ Ατδῦ. 1:. 2. 

Ἐράνεηι ζορῖ. ἔργεσε Αστὰ. ᾿. αἰίχυς. Ατπὶ. Εά. τῷ Σουϑ.--- 

Σουϑ. ἰῃ οοτη. 40] α Ροδτεη). εἴ 4υδ5 [5 ἰηϊεγαοεπ 44. τῷ Σ89.] 
λα τῷ τοό. Αγὰρ. 3. ῥγαπηῖτε τ Βαρααχαρ (ς) δημος ο Βαρααχι 

15. Σουϑαλὰ] Σεταλα ς4) 719) 74, 78. 76, 82, 84; τού, 120. 
Οοπιρὶ. Οορε. Σουσαλα ς3. Σουϑαλεὸ 8. δῆμ. 15] εἰ ῥοραΐωι 
δϑίαν. Οὐἶγοζ. εἰ ροβκίμς κπὰς Αττη. τ. αἰιχιθ, Αὐτῃ. Εά. δημ. 

ὃ Σουϑ.} δημ. το Σ. (0) )ς. αὁ Σεϑ. τού, ὁ ς7» 129. Αἴτῃ. τ. 
᾿Αἰἴαιθ. Ασηλ. Ἑὰ. » οὔ ΑΥδΌ. 2. Σεϑαλαᾶν] Θασαλαϊ 11]. 
Σουϑαλαὶ Χ, τς, 16, 18, 29) 30, ς29 535 κ 7) 56, ς8, ς9, 64, 1οϑ, 118. 
ΑΙά. εἱρῦ σι. Νῖς. ἤςσ ἴῃ ομαγαέξ. πεϊποσε ΑἸεχ. Σουϑάλαει 1Π, 
57, 73) 83.131. εἴ ἤο, {εὰ ὑρεῖ εἰ εξ , Πιργαίογιρε. ῥγίπια πιδηιὶ, 

12.ο. Σονϑαλλι ΧΙ. Σουτάλαει 82, 129. Οὐτρὶ. Σεταλαὶ γι. 
Σαταλα ς4) 74» 7359 76, 84» 134- εχρηπης Σεϑαλαήν 51αν. Οἶορ. 

ϑοιιλαία Θεοῖς. Αγηι, τ. αΐᾳυε. Απη. Ἐά. - τω Βαχαρ δημος 
ο Βαχαάραει 57) 77» 131. τ ελάςπη, [εἀ ἤης ο, 73. - ελάεπ), πἰᾶ 
,“υοὰ τ βηεπι μαῦεαὶ Φαχαραὶΐ, τ6. -ἔ- ελάςπι, πἰἢ αυοά δὰ ηεη) 
μδῦεαι Βαχαραΐ, (Αἴ. Νὶς. - τω Χαξαρ (ο) δημος ο Βαχαραΐ Χ. 
“Ἔ ελάεπ), πἰῆ φυοά δὰ βμπειη μαδεαὶ Χαξαραΐ, 1ἱρῆ, -Ἑ τω Βαχαρ 
δημ. ο Βαχαρι 18. - τω Βαχαρ δημ.. ο Βακαραϊ, 4. Ἔτω Βαραχ 

δημ. ο Βαραχ; 30. “ τω Βαχαρ δημ. ο Βαραει, [εὰ ἔμρεῖ εἰ ἔιργὰ- 
ἰςεῖρε. εἴν, ρείπια τιᾶηι; 130. - τῷ Βεχὲρ δῆμ. ὁ Βεχερί Οοχηρὶ, 
Ἔ εδάετη 00 κΚςξ ἴὼ ομδσαέξ πιϊποσε Αἰοσχ -ὩῺΡ δῷς εϑάεη), ηἱῆ 

ᾳυοὰ εχρείτηλπς Βεχέρ δὰ ἤπεη), Ασαῦ. :.2.0 τῷ Τανᾶχ] τω Τὰ- 
γαει 129. τῷ Τανᾶχι ς2. τῷ Ταναὶ Οοχωρῖ. εἰ Φιαπαεὰ Αταῦ. 3. 
δημ. 2] δὲ ρορεῖμε δῖαν. Οἴἶγοζ. εἰ ρορείμε ππὰς Αττη. 1. αἰιϊαυο. 

Υἱοὶ Βενιαμὶν χατὰ δήμους αὐτῶν' τῷ Βαλὲ, δῆμος ὁ Βαλί: τῷ 
Τῷ Σωφᾶν, δῆμος ὃ Σωφάνί. 

δὴμ. ὁ Ταὰν.] α ο Ταν. τού. καὶ ὁ Ασηϊ. 1. αἴπαυο. 

Ταναχι) του Τὰν. )ς. Ἴάναει 

Ατγπι. 1. 

Αταιν. Ἐὰ. κᾳ οἰπηΐὶδ Αγ. 32. 

129. Τανάχει 130, 131. ὙΤαναχ 54. 75, 76, 8.) 130. ΑΥΔΌ. 1. 2. 

δίαν. Μοίᾳ. Απτι. 1. αἰϊίφυς. Ασπι. Ἐά. ὙΤαναΐ Οὐρὶ. - τὼ 
Βαχαρ δημος ο Βαχαραὶ ς8. ᾿ 

ΧΙ... Οὗτοι] καὶ ουτοῖ 74; 84, τού, 134. 

131. Οοπιρί. δῆμοι ςς. Σουϑαλαὰ]) ϑ8ὶς εὐἀϊάϊπηυ5 ρτο Σουταλα, 
φυοά εχ πιοηάο τΥροιῃοίασυση μαδυὶς Ναῖ, Σουτάλα 30, ζ4, 74, 76, 

82, τοῦ. (ορῖ. Σουσαλὰα ς3. Θουσχλα 111. Σεταλαὶ γι. Σου- 
“αλαδ ς8. Σουταλά (6) ἱπ οματαίς. τηΐποτε Αἰεχ. Ἔδχρηπιε Σου 
τΔητα πὶ Οεογρ. Ἐδὲν] Ἐδιν τό, ζω, 77, 121. Ο(αῖ. Νὶς, Ἐδειν 
130. διεν τς. Ἐδὲμ 445 74, γ6, 84. τού, 1534. Αἰδέεμν ξῷ, ὃς. 
Ουδὲν ς3. εχργίπλυπς Ἐδὼμ Οορῖ. Αταῦ. 3. δη...} εἰ ροραίως 
ϑίαν. Οὗτος. εἰ ρορκίμε μη Ατῦλ. τ. 1Π|4ὰς. Αττῃ, ἘΔ. ὁ Ἐδ.] 

α ἴοό. αὐ Αἴδῦ. 3. Αὔπη. 1. αἰϊΐφυβ. Αὐτη. Ἐά. Ἐ δεν] Ἐϑενει 
130. Εδινει 7, 1321. Εδιενι 9. Εδιν, τό, .2. (αἴ. Νίς. Οὐυδενε 
53. Ἐδεμ 44) 74, γ6, 84, 134. Αἰδὲμ ς4,) 7ς. ἐχρήπιιηε ᾿Εδώμ, 
(ορῖ. Ατὰρ. 3. Εάεα ϑαν. Μοίᾳ. Ατηγ. 1. αἰϊψυς Ασπ. Ἑά. 

ΧΙ. δῆμοι τ} νιοι 18. οἱ δῆμ. (ὐοπιρί. ᾿Ἐφρ.] νιων Ε, ς8. 
Θεοῖς. Ἐφρὲμ 1ἰρί. Οορι. ρνεπι Οδοῦρ. δύο καὶ] α ς3; τ, 
τοῦ. τριάχ.] μ“ ἸΏΔΙσΟ ὈΙΠΊΔ ΠΊΔΠΙ 130. ὅτοι 29] εἰ ἀὲ 
ΑγΡ. 3. δῖλν. Οἴἶτορ. δημοι 297 οἱ δῆμ. (οπιρῖ. Αταῦ. 2. Αγτῃ. στ. 
δὴμ. υἱῶν] ΑἸ Αταῦ. τ. 2. υἱῶν] τῶν υἱων 44, 74, 7ς, 84, τοῦ, 
134. ΑἸά: κ᾽ Ασπι. «0 δΐᾳυθ. Αστὰ. Ἐά. Ἰωσὴφ] εκρτϊπηυπῖ 
᾿Ιωσὴπ ῥΓῸ πιοῖε Ατπι. :. δἰᾳυε. Αγπ). Ἐά. αὐτῶν υ]κ.] αὶ ς9. 

ΧΙ]. ὙἱΟοὶ] οἱ νιοι τό, ς9. Οαϊ. Νίς. εἰ ΑἸ Αταῦ. τ. 2. 2. ϑῖδυ. 
Οἴτορς. Ατη. 1ἱ. αἱΐψυθ. Αὐτη. Ἐά. Βενιαμὶν] Βενιαμειν Χ, 130. 
Αἰεχ. 1ἰρί. Θεοῦ. Ατπη. 1. ἐχρηπις Βενιαμὲν Οεογρ. δήμες] 
γένος 52. (δῖ, Νίς. δγιϊσυϊυπι ργαπηίς Ατὰθ.3. Βαλὲ] Βαλακ 
445 ζ4γ 745 75. 76, 84, τοό, 134. Ῥλαίες Αταῦ. 3. δήημ. τ} εἰ 2ο- 
»μίως δῖαν. Οἷἶτορ. δὲ ρορμίω: μπὰς Ατπὶ. αι. αἰΐφυε. Ασπι. Εά. 
ὁ Βαλ.]  τοό. αὁ Ατδῦ. 3. Αστῃ. τ. αἰϊΐφυς. Αστῃ. Εὰἃ, Βαλί] 
Βαλει ΝΠ, Χ, τς, τό, 18, 29, 32) ςς, τό, ςο, 64, γ1, 118. (οπιρὶ. 
ΑΙεχ. ρ΄. (τ. Νίς.. Βαλεει 11, ς7, 77) 82, 8ς.» 129, 131. ἔς, 
[εὰ Τὰρετ᾿ εἰ εἰξ , {υργδίοτρε. ῥχγῖπηα τυ, 1325. Βαλακ 44) ς4, 74, 
789 76, 84) 134. δαίς (ὐθοῦρ. Αππῃ. σ. αἱΐψας. ἅττ. Ἑά4. δαὶ 
Ατῶῦ.3. ᾿Ασυξὴρ} Ασεδηρ τοϑ, 118. ᾿Ασεξὴλ (οπηρί. εχρτἰπιὶς 
᾿Ασιδὴρ Οορι. ἐχρηπεῖς ᾿Ασαδὴλ Οεοτρ. εχρείπυαοι ᾿Ασξὴρ Ατπι. 1- 
αἰϊΐφας. Αγπι. ἘΔ. Ἔχρήπυς ᾿Αδιὰλ Αὐτὰρ. 3. δῆμος 29] εἰ ρορεΐας 
δῖαν. Οἰξτοσ. εἰ δορί πὴ: Αττη. χα. δἰ αι. Ατσηι. Ἑά. δημ. ὁ 
᾿Ασυδ.] α ὁ᾽Ασυδ. τοό. , ὁ Ατῃι. 1. αἰϊχυς. Ασπι. Ἐὰ. κα οπιηΐα 
ΑΥὰΡ. 9. ᾿Ασυξηρί) Ασαξηρι το8, 118, Ασυξηρει 130, 121. Ασυ- 
ξηρ 44, 7ς, 845) 134. 8ιδν. Μοΐ. Συδηρι Χ. ᾿Ασυξηλί Οοπιρὶ, 
εχρτίπηῖς ᾿Ασιδήρ Οορί. εχργπαῖς ᾿Ασδήρ Ατηη. σ. δείᾳυς. Ασπι, Εά, 
ἐχρηπηῖ ᾿Ἄσαδηλ Θεοῦ. τῷ Ιαχ-: οὑπὶ 144.} μας οὐπὶ δέ ποίδηξ 
Αγδῦ. 1.2. Ἰαχιραν] ἸΙαχειραν 11. ἴαχρραν τοό. Αχειραν 
1ς, 30, 32, 64, 73.» 77, 8ζ) 128, 120. Αἰά, (Αι. ΝΊς. Αχηρὰν τ8, 

ξ4γ131. Αχιραν τό, 44) ς7,) 82, τοϑ, 134. ΑἸεχ. δίαν. Οἤτορ. 
Αχειρ 129. Αχειρα Χ. 1ἱρί. Αχειραμ ς3. Αχιραμ ς4) 48, 7. 
Αγῦ. 3. σεοῦρ. Αχηραμ ς6. Αχιρὼν τ18, ᾿Αχειρὼμ Οοπιρὶ. 
Αχιαν ΝῚ], 29, 59. «“4εῤαγίπε ΑΔ. 1.2. δῆμ. ὃ υἱῖ.---δῆμ. ὃ ἴῃ 
οοπη. 43] αὶ δἰτεγυῖγα εἰ φυα8 Εἰ ἰηϊτεήδοεπε Ατδῦ. 3. δῆμος υἱ-.} 
εἰ βορκίμε δῖαν. Οἰξγοσ. οἰ ρορμείμε ὠπες Ατιη. τ. αἰΐφαβ. Αγπι. Εὰ, 

Ἰαχιρανί) Ιαχειρανει 11, 130. ἔς, [δὰ ἴωρεγ εἰ υἷε. εἶξε [ιυρτγαίοτίρι. 
Ῥτίπηδ τηδηι, 130. ἴαχιραν γό, 84. ϑ8ἷαν. Μοίᾳ. Αγπιθὴὶ (οάά, 811- 
4. Ατηι. Ἐά, Αχιράνει 82. Αχίιραν, ς7, τοϑ, 118. ἢς ἴῃ οδὰ- 
γαξι. τηῖϊποσε Αἰεχ, ᾿Αχειρανί Χ, τς, τό, 30, 32, ὅ4, 77, 128, 120. 
ΑΙά, 1ὶρί. (Αἴ. Νίς. δῖαν. Οἷἶγορ. Αχειρανει 735) 8ς. Αχηρανι 18. 
Αχηραὶ ςς. Αχιραμι τό, ς8. Οεογξ. Αχειραμ ς3. Αχιραμ ξ4» 
75. ἈΑχιραν 44. Αγ. τ. Αχιραι 1Π, ᾿Αχειρώμ Οομηρί. Αχι- 

ανει 1. Αχίιανι 29, ς9ς. «ἠολανὶν Ατδῦ. 1. 2. 
ΧΕΙ. Τῷ Σ.} “ ρεαπιτας δῖαν. Οὗτος. Σωφὰν] Σορὰν» 

ελ ᾿ 

υἷο!) οἱ νιοι Τό, ςο, 
τ 
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.80. 

Ἀ ῬΙΙΘΜΜΟΟ 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΥῚ. 

Καὶ ἐγένοντο οἱ υἱοὶ Βαλὲ, ᾿Αδᾶρ, χαὶ Νοεμάν" τῷ Αδῶᾶρ, δῆμος ὁ ̓ Αδαρί" χαὶ τῷ Νοεμᾶν, δῆ- 

μὸς ὁ Νοεμανί. 
’ Ν ΄ 

χοντὰ χιλιάδες χαὶ πχενταχόύσιοι. 
“» “" ῪῊ ἣν ΄ » " 

ὅτοι δημοι Δαν χατὰ δήμες αὐτῶν. 

“ “ 2 3 » “Ὁ ΄ ͵ 

Οὗτοι υἱοὶ Βενιαμὶν χατὰ δήμες αὐτῶν εξ ἐπισχέψεως αὐτῶν, “πέντε χαὶ τριά-- 
8 Φ9Ὸ ων Ν ᾿Φ ε 

Καὶ υἱοὶ Δὰν κατὰ δήμες αὐτῶν' τῷ Σαμὲ, δῆμος ὁ Σαμεΐς 

Πάντες οἱ δῆμοι Σαμεῖ χατ᾽ ἐπισχοπὴν αὐτῶν, τέσσαρες 

χαὶ ἑξήκοντα χιλιΐδες χαὶ τετρακόσιοι. Ὑἱοὶ Νεφϑαλὶ χατὰ δήμες αὐτῶν" «τῷ ̓ Ασιὴῆλ, δῆμας ὃ 

᾿Ασιηλί: τῷ Γαυνὶ, δῆμος ὁ Τιαυνί. Τὼ Ἰεσὲρ, δήμος ὁ ̓ Ἰεσερί' τῷ Σελλὴμ, δῆμος ὁ "Σελ- 

λημί, Οὗτοι δῆμοι Νεφϑαλὶ ἐξ ἐπισχέψεως αὐτῶν, τεσσαράχοντα χιλιάδες χαὶ τριαχόσιοι. 

441.) 44ν.ζ0, 84. τοῦ, 131. (λ-. ΝΊς. Σωφαμ ς8. -Σωφαο ΧΙ. δ8.- 

2ασι εοῦρ. δαβμπν Λτπι. 1. αἰηυς. Δι. Εά. ὄνμος) εἰ Πορκίμ: 

δίαν. Οὐἶγορ. εἰ ῥορείμ; «παν Ατιη. τ. αἰΐφυς. Απη. Ἐ4ά. ὁ Σωςφ.} 
α 1οό. αὁ Αμγῦ. 3. Αγπν. τ. δ᾽ϊΐᾳυς. Αττη. ἙΕά. Σωφαν) Σω- 
φαμι .(θ. Σωφαρι ΧΙ. Σοφανι ςη. (αἴ. Νὶς. Σοφανει 111. Σω- 
φᾶνε! 130. Σωφὰν γ4) 7ς, γ6ὅ, 114. ταῦ. 3. δἷαν. Μοίᾳφ. Σοξφαν 

44, (4. 84. “αρακιὶ Οεοῖξ. ϑ84,αν Απτ. τ. δἰφυς. Απη. Εα. 

Ἔ τῷ Ἀραδι δημος ο Αραδι 44.74.76, 134. “Ἔ τὼ Αραδιὲ ϑημος τοῦ. 

ἘἈεἰκτεηάα ίοπε ἔμπι μας κά ᾿Αδαρ ἴῃ ςοπιπιδῖς μγοχίπιο. -ἐ- τ Ουφαμ 

δημος οΟὐφαμι ς8. τ τῷ Ὀφαμ δῆμος ὁ Ὀφαμί (οπιρὶ. -Ἐ εα- 

ὦεπιὶ (Ὁ ἃς ἴῃ επαγδές. πιίίπογε Αἰσχ. -Ἑ δ κα εδλάεπι, πἰἢ ᾳυοά 
Ὁραμ δή ἤπεπι Ἔχργίπιδι, Αγὰδ. 1. -ξ εδάςπι, (αὶ ἤης ἔρμο, Ασαῦ. 2. 

ΧΙΙ͂Ν. Καὶ ἐγ.---χαὶ Νομ.} α μας εἰ φυφ ᾿ὶβ ἱπιεήαςοηῖ ΧΙ. 

ἐγίν.} ἀὶ ριααμτῖς Οορι. οἱ νιο}} α οἱ Χ, 18, 44. ζ9, 74ν 75») 
τού, 134. Οσπιρί. Αἰά. Αἰεχ. 106. Βαλὲ] Βαλιχ 29ο. Βαλὰκ 
44. [42 74» 75» 1οό, 134. ᾿Άϑδαρ ι", 2] Αδιρ τς, τὖ, 18, 2) 

30) 52) (3ν ςς, 48, 649 71, 73ν 77)ν 8ς» τοΒ, τι8, 128, 1305) 111. 
ΑἸά4. ΑἸεχ. δῖ. Νὶς. δίδν. εἴ ὕς, ἐς ἔυρετ ε εἰ α (υ) τρί Υ ΤΠ. 
Αραϑι 8ς. Αραδ ΧΙ. Θεοῖς. “ἀύραγ Αγαῦ. τ. 2. καὶ Νοιμ.] 
α χαὶ τοῦ. Νοιμαν κι) Νοαιμαν 11:- Νέεμᾶν 18, 84. ἤπε- 
κάνη ΟἸεοΓᾷ. Νοιμαᾶν ι"-Νοιμᾶν 29) α αἰϊεγυῖν. εἴ αυας ἢϊ5 ἰη- 

ἱεγιλεεοῖ 11, ΧΙ, τό, 29), 53». ον 71) 73» 829) 118. ΑΥΩὉ. 3. κα 6ἅ- 

ἄετη, υἱ νιῤεῖιγ, 44. τῷ ̓ Αδ. δημ. ὁ ̓Α.δ.} 4. 111, ς4, 57» 73» 74, 
46, 8ς, τοῦ, 1130, 131) 134. Απτῃ. 1. δἰιψυς. Αγ. Εαὰ. διδϑεῖ ἰῃ 

εἰωγβῶ. πιίρογε (Ὁ ἃς Αἰεχ. ρει της 5 ἃς Αγῶθ. 1. 4. τῷ 
᾿Αδαρ}., Χ. 1ἱρ. τῷ Νωιμαν Ολι. Νὶς. ὄημος 19) ὦ οραίκι 
ϑίαν. Οἴἶτγος. ᾿Αδϑαρί) Αδιρι Χ, τς» 18, ς8, 64, 128. ΑἸά. (ες. Νὶς. 

οίαν. Οἴτος. Οεοῦζ. ὥς ἰΩ εἰιαγδᾶ,. πηίποες ΑἸςχ. Αραδι ΧΙ. Νοῖ- 

μᾶν (κι. Νὶς. “Δεν δῖαν. Μοίᾳ. “άοαν Ασδῦ. 1. 2. καὶ τῷ 

Νοιμ.)} 4 111. ἱρῦς Αππῇ. 1. δἰϊΐαυς. Απῃ. Εά. παῦεῖ ἴὰ ςπαγαέϊ. 
τηϊποτε ΑἸεχ. ἡ τῷ Νοιμ. Χ. α καὶ ζςῳ 74, γ6, 84, τού, 130, 134. 
Οοιηρί. Αγαῦ. 1. 2. Νοιμὰν 2.) Νοαιμαν ὃς. Νοαιμανε 110, 
12:. Νοιμανει 129. Νοιμα 11, τς, ςς, 82. Νέίμαν 18, 8.. 

Νοιμᾶν ἰῃ εἰ. πιίποις Αἰεχ.0 ὥναμ ΧΙ. εχρείπιϊι Νωιμᾶν 
Θεοῖς. ὄημ. ὁ Νοιμ.}. ὁ Νοιμ. τού. κα ὁ Αγαδῦ. 3. α οπιηΐβ ἷπ 
ἰεχίυ, (οὐ Παῦδεῖ πιδγρῸ ρεϊππιλ τοδηυ, Ατπὶ. τ. δήμ. ὁ υἱι.} εἰ μο- 

"»ἰα, ἂς. 5ϊαν. Οἶτοζ. εἰ ροραΐκι καπὶ) ἤτγε ὁ, ἴῃ (ιρρίεπγεπίο πιῶγ- 
Εἰπαὶ Απο. ᾿Ξ Νοεμαν) Νοαιμανε τό, 1211. Νοέμᾶαν 4.9 3» 
4, 74. 76, 124. ΑἸ͵ῦ. 3. ΑἸ. 1. ἰὴ πᾶσ. Αππτῃεπὶ (οὐδ. γεϊᾳυὶ. 

Αττη. Ἐά. ὥναμι ΧΙ. εχρεανς Νωέμαν, Οεοτς. 
ΧΙ. νυἱο᾽)} οι υἱϑι 32, ς9. (δῖ. Νίς. οἱ δῆμον (οιπρὶ. Αγδδ. 3. 

Βινιαμὶν) Βενιᾶμειν Χ, 111. ΑΙεχ. 1 ἰρί, (κι. Νὶς. εχρήπιϊξ Βινια- 
μὶν Ονεοῖς. τριάκοντα) τεσσαρακόντα ι8, ς8, 128. (Τοπιρί. ΑἸά. 

ταῦ. 1. 2. δίλν. Μοίᾳ. τεσσαράκοντα ἰῃ εἰαγαδές. πιίθοτε ΑἸἹεχ. 

πιινταχόσ.} τριακόσιοι ς4) 74. 755. 76, 84, 134. (ορί, εἰ ἔς, υἱ νἱἷ- 
ἀεῖυτ, 44. ἃ (ἢς) τού. εξχκοσιοι 118. (οπιρί. Αἰά. Αγαῦ. σ. 2. 
δίαν. τον. εἴ ἔς ἰη οἰαγδλέϊ. πιίίποτς Αἰεχ. φυσάγιηφενιὶ ΑΓΑΌ. 3. 

φιῖπρ ἐπι ἴῃ ἰεχῖι, (οὰ ὅοο τηᾶγρο, Απτῃ. Ἑάὰ. 

ΧΙΟΝΙ. νἱιοὶ) οἐ νιοι ςο. (δῖ, Νίς. φυτθι υἱὸν ς49. 73, 106. ατοὶ 
Ὡπῖυπι ((ς) 44, γ4ᾳ. 76, 84, 134. Οεογς. δήμ. αὖτ. τ᾿-τδῆα. 

αὐτ. 25} α αἰϊετυῖγα εἰ 4ια5 ἢΠἰΞ ἱπιογασεηϊ ς 1, ζ9, 71. δήμους κἢ 
δολμίμπε δίλν. Οἴἶγος. Σαμὶ) Σαμει Χ, ΧΙ, τς, 16, 28, 30, ὅς, 

8ς, 1209, 131. (πρὶ, 1ρί, δι. Νὶς. εἰ ἧς ἴῃ ομλγαδές. πηίποε 

Αἰεχ. Σαάμιὶ Ν]], 29, ς2, ζ4, ξ:» ςὅ, 74, 75) 76, 829. 118, 134. 

(ορι. Αππῃ. 1. αἰΐφυς. Ασππτη. Εὰ, Σαμαι τού. Σαδιὶ 44. Σωμαν. 
ς3. Σαμειδὴ ΠΙ. δουεήανι ΑγΑΡ. 8. δοναπι ΟΟΟΓΖ. ϑημος) εἰ 

ζορεῖκ ἅπῖὶ Ἄττῃ. τ΄ δίαυς. ἄστη. Ἑά. ὁ Σαμ.)} κτοό. , ὁ 

Ασιὺ. 3. Ἄσιη. 1. αίφυς. Απτ. ΕἘὰ. Σαμεῖ] Σαμιει ΧΙ. Σαμι 
16, 295) 52. 54. ςζ», ζύ, 74, 7), )6, 82. (ορ.,. Σαμε 189 84, 134. 

δίων. Δοίᾳφ. Σαδὶ 44. Σαμειδη 111. Σαμεῖ ἱπ εδαγαδς. πηΐποῖς 

Αἴοχ. δομαπὶ Θεοῖς. δοιίλαπι Ἀταῦ. 3. ἄὅτοι εὐπὶ 144.] κα τοῦ. 

δ: μι} οἱ ὀνμ. Οοπιρί. μοροίμ, Αται. 1. δημοι--- μοι ἴῃ ςΟη,. 
4:} α αἰϊεγυῖγ, εἴ ας ᾿Ξ ἰηϊεαςςῆς 10. αὐτῶν υἱς.} Δαν ς2. 

- 

ΧΙΜΝΊΙΙ. Πάντες} α Οεοτσ. οἱ δημ.} α οἱ Ατπι. 1. ὭἸΠΠ πιο. 
Απῃ. Ἑά. Σαμεὶ) Σαμειὶν 28, ,ο. Σαμιν τό, ς2. Σαμι 20» 

ςς, 74, 76, 82, 8.4, 118, 12. Οορῖ. Σ΄μαι τοό6. Σαδε 44. ϑαμε 

διαν. Μυίᾳ. δοιανιὶ Οεοιγ. ἐπισκοπ.} ἐπισκεψην τς. τετρα- 

χίσ.) Φ 129. εξακοσιοι 1], ΠῚ, ΝῊ, Χ, ΧΙ, τς», 16, τ8, 128, 20, 

30, 32) 44. 52) (3) 54.) 5, τ6, 57, 9. ὅζ, 71, 74. 75» 70, 779. 82» 
8., ὃς, Ιούς τοϑ, ετ8, 131, 134. εἱρ΄. (ας Νις. τα. ἡ. ἰήηυς, 

Λτῖι. Ἐά.. εξχκοσιοι ἰὴ ἰσχία, (πὰ (δ ἡ εἴ ὃ Γυδίοπρτ. ἴῃ πιαγρης 
ῬτίπιΔ πιῆ 130. τετεαπόσιοι ἴῃ ομλγαέϊ, τῖποῦς ΑἸεχ. Ψ Ὅορι. 

ΧΙΨΙΠΙ. Ηαΐὶς συπιηγαῖὶ φυλίμοτ λ ἐς τῆ Ααίογ σοπηπ)ξῶα, 

{1}. 28, 29, 30, 321. ἢν ἐςτῖς ποίϊγα, ργαυπιιυηῖ, υἵ )4πὶ τπηοη μι Πγ}}5) 
Οοπιρὶ. Αταῦ. τ. 3. ν..} οι νιοὶ τό, το. (οπιρί. “ ἰὲ ΑἸ. 
1. 5. 1.. 5.αν. Οἴἶτορ. Ασιη. 1. αἰπφις. Ἄγιὴ. Εα. Νῷ9.λ))} 

Νιφϑαλε Χ. ἱρῷ εἴ ἢς, ((ἀ πᾷ ἤπεπι οὐ μα Τυρτωίς ρει. 64. ΝεΩ- 

ϑαλεα τό, 44. ς 3,» ξῖν 10, 109, 71. τοῦ, ττ8. Αἰ]. ὗλτ. Νὶς. Νεφ- 
ϑαλιμ 7ς, τό, 130, 131,.115.. (πλρ]. Οορτ. διεσϑαημ 4. Νερ- 
"ἐαἰοα αεοῖρ. Νορλαικ Ἄπὴ. τ. αὐίχυς, Δῆπ, Εἰ. δήμους] 

2ορυΐωνι δἷλν. Οἤγορ. ᾿Λτιὴλ) Ἰασιηλ ςὃ. δσχηλ ΧΙ. Ασηλ 

γι) 110. (οπιρῖ. Οφοτχ. Δττη. τ. αἰπαυς. πη. Εά,, εἴ ἢς δχ ςοιτ. 

(εὐ Σαπλ ῥτίηιο, ΠΠ. ὅτωος 1] εἰ ρορμίωμε σπ Ασα. 1. αἰαπε. 

Απη. ΕΔ, δημ. ὁ Ασ.}] α 59. αὐ Ασ, τού, κα ὁ Ασπην 1. δ ὶ- 
4ις. Απῃ. Εἰ. ᾿Ασιηλι) ἴχσιηλι ςΞ8. Ασχηλι ΧΙ. Ασιηλει 

111. εἴ ἢς, (οὐ ἔπρεῖ εἰ εἴτ, {ργαίςρῖ. ῥσίη8 πιαυ, 110. Ασηλει 

γι. εἴ ἔς εχ ςοιτ. (ςἀἡ Σχηλει ρεῖπο, ΠῚ ᾿Ασηλι (οπυρί. Αττη. κ᾿. 
αἰἴφις. Αγπαι. Ἐά. Ασιηλ ςῳ 7: 76, Β4, 134. δ.ν. λοίᾳά. Γαυ- 

νὶ 1] Γαυνει 82. (οπιρ. Γχαυνει 30. Γώυνει Χ, τς» 32, ζ2, ςς, 
ς7, ύ4, 81, τοϑ, τ18,. 110. Αἰὰ, Αἰεχ. Ολτ, Νς. 

ω εἢ α ὠρταίςηρι. 11. Γωυνη ς6. Γωυνει 48, 8ς, 111. Γωνινι 

ς3. Γωυνη 29. ἴουν, 77. [ρί, δίαν. Οἴἶτοσ. Γουνε τό. Ὀγυνὴ 

ζ9θ. (Οἰακμίνὶ (ορι. Ἔχργπηῖ Γωὺν δἷατ. ΔΙοίᾳ. Οαυκσπὶ Οεοτε. 

Οοπὶ πη. ᾿. αἰδίφυς. Αἰτῃ. ἙἘα. δῆμος 2} εἴ ρορκίω; δῖαν. Οἵ. 
ἴος. εἰ ρορμίκ: μηκὶ Αττλ. 1. αἰϊΐφις, Αγηι. ΕΜ. δηα. ὁ Γ.] 

α 49. Αὔῦ. 3. α ὁ Γ. τού. ,α ὁ ἅππ. 1, δἱΐφυς. Ασηι Ἐά. 
Γαυνί 25) Γαυνει 82. Οοιρὶ. Γαάυνι 250. Γώυννι Χ, τς, 32, 2, 

ξξ, 57, ὅῳ, 83. 1ο8. ΑἸά. Αἰεχ. {1|ρ{- εἰ ἔς, 124 ἕηρογῦ ὦ εἴ α 
(υρτγαίςρι. Ν1]1. Γωυνη 6. Γωννει 28, ὃς, τ18, 120, 111. Γωυ- 

γινι 29. ἴωννηι 5.1. ἴγουνι 16, γ7). (ἰδἵ. Νιὶς. δίαν. Οἴἶγοσ. εχ- 
Ργ πὶ Γωύν δίδν. δΊοίᾳ. Οσεὶπὶ (ορι. Οσιαπὶ Οδοῦσ. Ονκὶ Ασαια. 

αἰϊφυς. Απη. Ἐα, 

ΧΙΕΙ͂Χ. Τῷ Ἰεσ.} εἰ ρυεπηῖς, ἢ, τῷ, Αταθ. 3. Ἰσὲρ] 
Ιεσσερ τϑ, 130. (οπιρί. Ἰεσσααρ 44, 44, 74. γ6, τού, 134. Ιεσαχϑ, 

74. Ἰισσὰρ 84. Ἰισρι τς, ὅᾳ. Αἰεχ. δίαν, Μοίᾳ. ᾿Ιεσσρὶ Αἰ. 
Ἐσρι Χ. 1 ρή. δῖαν. Οἶγορ. 1»ήν Αγαῦ. 3. Ὄεχρηπιυπι Ἰασὴρ 
Απῇ. 1. αἰϊΐφυς. Ασπι. Εα. ὄνμος 15] εἰ ροραίκε 5ϊν. Οἤτου. 
εἴ ῥοραΐμε απ Αττὰ. τι. αἰϊϊφυς. Αττη. Εἰ. ὁ 1εσ.}] α τοῦ. κα ὁ 
Απῃ. 1. δφυς. Αττη. ἘΔ. Ἰ[εσερί} Ιεσσερι 18. Οοπιρί. ]εσέρει 
1ό, 131. (αἴ, Νὶς. Ἰεσσουρι 71. ]Ἰισαὰρ7ς. Ἰεσσδᾶο 4.4) 4. 

74, )γ6, 84. 134. Ιεσρι τς, 64. Αἰεχ, δ8ϊαν. Μοίᾳφ. Ἰεσσρί ΑἹά. 
Εσρι Χ. Τρ, δῖαν. Οἷἶγος. ἐχργίπινης Ἰχσήρ Αστη. 1. αἰϊχας. 
Ἀπη. Βα. Σελλὴμ] Σελλεὶμ ς1, 111. Αἰά4. (ατ. Νίς. Σελλει 

16. Σελλημι τό. Σελημ ς9. Οὐοιηρί. διαν. Οὗτος. Ασπι. 1. 8111- 

4υς, Ατηι. ἙἘὰ. Συλλημ 44), ζ(4,) 74. 75. γ6, τῷ. Σηλωμ τοῦ. 

εἐχρείποις Σηλλὴμ Οορῖ. ἐχρήπης Σελεὶμς Οοτσ. δῆμος 29] εἴ 

ρορνίμ. ϑίαν. Οἴἶσοσ. εἰ ροραίμε τπ Αὐτὰ. τ. αἰἴᾳυς. Αἰτῃ. ἙΕά. 

ὁ Σελλ.)} α τοό. κα ὁ σῇ. 1. αἰϊΐφυς. Αππῃ. Εα. Σελλημ] Σελ- 

λημει 131. (αἱ. Νὶς. σεοῦρ. εἴ ἔς, ἐεὰ ἔσυρε εἰ εἶ, {ιργαίςειρι. 
Ρτίπδ πιδηυ, 130. Εσιλημι τος. Σελημί Οοηρί. Σαλαμι ς3, ζύ. 
Σελληλιμ 29. Συλλημ 44. 509 74. 75. 76, 134. δχρήπηϊ Σηλλήμ 

Οορὰ, εχρεπης Σελήω Αἴτη. 1. δχργπημης Σελλήμ δ[ιαν. Μοΐ. 
Ἀπηςεηὶ (οάα. τευ. Ασα. Ἐά. 

Ι1,.. δημοι) οἱ ὃ. Οοπρὶ. ρορωΐμς Αττη. τ. Νεφθαλὶ] Νεφ- 
ϑαλει Χ. υἱρῦ, εἰ ἄς, (οὐ εἴ μι αὐ ἥπεπι (υργαίοτιρι. 64. Νεφϑαλιμ 
)ς,) 130, 134. (ουνρὶ. Οορ. Νεφϑαλεμ ΝΠ, τό, 44, ςς, ςό, ς9, 

) Ε 

εἴ ἢς, ες ωρεῦ ἦ 



λριθν ΟΠ 

φΖἶ 95 ὉὍὉὍ0 ξς ͵΄ ἴ ἰδ 3 ξ΄ ’ Α ᾿ Ν ϑ »᾿" 

ρονομέαν αὐτῶν" ἔχάςῳ χαῦϑως ἐπεσχέπησαν, δοϑήσεται ἡ χληρονομιὰ αὐτῶν. 

ΚῈ . ΧΧΥΙ, 
Αὔτη ἡ ἐπίσχεψις υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἑξαχόσιαι χιλιάδες καὶ χίλιοι χαὶ ἑπ]αχόσιοι χαὶ τριάκχοντᾶ, ει. 
Καὶ. ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Τὅτοις μερισθήσεται ἡ γῆ, χληρονομεῖν εξ ἀριϑ μοῦ 
ὀγομάτων. Τοῖς τλειόσι «“λεονάσεις τὴν χληρονομίαν, χαὶ τοῖς ἐλάτ]οσιν ἐλατ]ώσεις τὴν χλη-- 

Διὰ χλήρων με- 

οισϑήσεται ἡ γῆ τοῖς ὀνόμασι' χατὰ φυλᾶς “πατριῶν αὐτῶν χληρονομήῆσεσιν. Ἔχ τῇ χλῆρου 
μεριεῖς τὴν χληρονομίαν αὐτῶν ἀναμέσον πολλῶν χαὶ ὀλίγων. Καὶ υἱοὶ Λευὶ χατὰ δήμες αὐτῶνγ- 

τῷ Γεδσὼν, δῆμος ὁ Τ'εὗσωνί" τῷ Κααὺν, δῆμος ὁ Κααῦί" τῷ Μεραρὶ, δῆμος ὃ Μεραρί. Οὗτοι δὴ- 
μοι υἱῶν Λευΐ: δῆμος ὁ Λοξενὶ, δῆμος ὁ Χεδρωνὶ, δῆμος ὁ Κορὲ, καὶ δῆμος ὁ Μεσί: χαὶ Καὰν 

9. 131. ΑΙ4. σδς. Νῆς. Νιφϑαλημ 4. Νωλαϊι (ἢς) 51αν. Οἵ- 

ὍὯῸΣ. δΝερίλαϊαα Αττὰ. τ. α'θψυς. Αττῃ. Ἐκ. δλιερίζαίεσε Οεοιρ. 

“ κατα δήμους αντων ςζΒ. -Ὦ εδάετι, πῆ αυοΐ τοὺς δήμ. ἐχρτίπιδηῖ, 

Ατ. στ. «. αὐτῶν] αὐτω (8) Χ. τεσσαραχ.} τεντε καὶ 

Ῥγωιηπυης Χ, τς, τό, τϑ, “8, 29, 30, λ2, 52, 3, 535) ςό, ς7, 58, 
59, ὅ4, γ1, 77, 85, 831, ὃς, τοῦ, τ18, 128, 11:1. ΑΙά. Αἷεχ. 1ιἱρί. 

ὍὉλι. Νῖς. ΔΙΔΡ. :. 2. δίων. Μοίη. Ἀπηξηὶ ( οὐά. αἰἴχυ!. Ατην. ἘΔ. 

ἐλέει ρεξην πηι ῥσίσοο, ἐεί ροῆξκα διεπιος ἠεἶςδι, 11. -Ἐ πό]ε (Ομ. 
τριακόσιοι!) τετρακόσιοι ζς9. (οτηρὶ. Αἰά. Οορι. Ασαῦ. 1. 2. ϑίαν. 
Ὀκοῦρ. τετραχοσιοι ΤΙΔΓΡῸ ρειτια τηᾶπιὶ :30. τετραχόσιοι ἰπ οἰϊα- 
ταῦι. ταῖποσε Αἴοχ. 

11. Αὕτη] δ ὑγατηπίυηξ ΔΩΡ. 1.5. υἱῶν] τῶν υἱὼν 18, τ. 
Ἄχβι. τ. αἴπηυς. Απῃ. Ἐκὶ. ἑξακός. χιλ. συμ 44. χιλ. ἐξοκ. 
ὅς. 44- πεντεχόσιαι (86) ἐνενηχοντὰα μια χιλιάδες καὶ πεντήχοντα Χ. 
Ὦς ἸΩ τεχξι,, [κἱ τᾶσρο ἐν ἄλλαις χιλιάδες Χ χαὶ αφλ, Ταρί, 

αίλιοι]} χας τρισχίλιοι 44. καὶὄ 10) 108. (ὐρῖ. εἰ εὐξίας κμπὰ Αυταεηὶ 

(Οοὐά. «αἰἴαι!. Αττῃ. Ἐὰ. χαὶ ἑπῖακ.] καὶ 18, 29, 44, ξ9, 64, 84. 

εξακοσιοι γι. χαὶ τριαχ.} καὶ τεεντηχοντα τ 8. α καὶ 84) 128. 
1. τῷ. Μωυσ.} Μοϊ στα ἀττϊουΐϊο Οεουρ. εωπ Δ40Σ στα. τ. 

«ἤίαυε. Απῃ. Ἐά. λόγων] εἰ ἀἰϊεοδαί Οεοῖρ. εἰ Διο Λίτη. τ. 

αἴας. Απππ. ἘΠ. 

1.Π|. μερισϑήσετ. 2ατείαιίκ δῖαν. ΟΥ̓ΤΌρ. χληρονομ..1 ἐπ 

ἀατεάμωιεσε δῖαν. ῬΠοία. ἀριϑμ.5} αριϑμων γς. Οορι. ὄγο- 
μάτ.] - αὐτῶν 32) τ59. πρὶ. δϊδν. Οἴἶτος. 

11ν. Ταῖς τλ.] εἰς πλείοσιν (ἢς) )ς. τοις τᾺ. δὲ 77. 7αχία 

σεκδεἐδίπκαε Αττη. τ. απῖσυς. στη. Ἐκ. πλεονάσεις} λεωνασι 
(6.) ᾽ς.- χλήρονομ. 12] -Ἐ εύσασι ταῦ. 1. 2. τοῖς ἐλατί.] 

7καία ραοδαίεαε Αττη. τ. αἴπαυε. Ατ. Ἐά. ἐλωτ]ώσειςἾ ελατ- 

χενώσεις τῷ, ς8, τοϑ, 118. ελατἼονησεις 71. ελατίωσι (Πς) 7ς. 
αὐτῶν 13] α ξ4) )ς. Θεοῖς. εἷς Οορε. αὖτ. τι" --ὠΟἀυὐύτ. 25]. αἱ- 
(συ. εἰ 2 [ιὲ8 Ἱπίει]άςεηξ τοῦ. αὐτῶν" ἑχώξῳ καϑὼς] αὐτῶν 
ἑκάςν" καϑὼς [1ρῖ. καθὼς} καϑὰα ς4,)).ζ- “ἜὯ Αππη. 1. «αἱἹ- 
υε. Απη. Ἐά. δεϑήσ.} διαϑῆσεται γι. ἀξίαν ϑῖδν. Οἰΐξγος. 

δοϑ. ἡ χληρ. αὐτῶν. Διὰ κλῃρ.] εἰ ἀαόὲς εἶς ἀστεάμαιϊες μεν ῥγίεν 

ΑἸΩΌ. 3. 

ΜΝ, Διῶ χλ. μερισϑ.] δια μερισϑ. δια κλ. ςς- εἰ ρυαταστυης 
ἈΤΩΡ. τ. 2. κλήρων} χλπρὸν 4.47) ς τ) 75. ϑίαν. Μοίᾳ. μερισ- 
Θύσ.Ἷ λατιίατωτ δῖαν. Οἴἶτορ. εἰ ἀϊοϊάς Αταθ. 3. ἢ γὴη] “Ἔ ἀϊο- 
γσων δῖαν. Οἴἶγορ. αδἰΐδὶς ἐσσσσια ΑΥδΌ. 1. τοῖς ὀνόμ.} -Ἐ αντων 

ζ4,) 75. 7κχία ποιίκα ΑΙΑΌ. 3. δῖαν. Οἴος. Ασπτ. 1. αἰϊϊχυθ. Ασηι. 

Ἐκ. κατὰ φυλ.] χατὰ τας φυλ. 6. εγίδιαιπε δ΄ῖλν. Οὔἶτορ. εί 

Ρτασωῖζυλι ΑΓΔΌ. 1. 2. τσατριῶν} ραίγωπε ταῦ. 3. ἐανεῖδ δῖαν. 

Οἴἶξτορ. αὐτῶν} α 6.4. χληρονομ..} ἀπσγοάϊεπε ϑίαν. Οἰτος. 
κληρονομήσουσιν. -Ἐχ τῷἍ χλ.] σι ἀσιεάϊαίξι 2 βογίεπι Ἀτδὺ. 1. 

.,Ὁ}1. Ἐκ τῷ κλ.ο μερ.} μέρ. ἐκ τοῦ χλ. ΧΙ, 44, 84, τού, 134. 

Ὀοπιρί. μέρις ἐκ τοῦ χλ. αὐτῶν εἰς (ῃς) 129. “ αὐτῶν ΧΙ. εἰ 
γεχτπιμιῖ Αἰδῦ. -. 2. μεριεῖς] ἀἐβειόνα! ἐς ἈΤΑΌ. 3. τὴν 

χλ.] ἀσυεάμαϊεε Ἀταὺ. 3. αὐτῶν} αὐτοῖς 19, 1τοϑ, τ18. (ορίῖ. 
ὀλίγ.} αναμεσον ο2Ὑ. 71. 

ΤΥ]. Καὶ υἱο:}} και ο; νιοι Χ, τό, 29, ς4,) 59, 75» 131. (οπρρί. 

τρί, (ας. Νῖς. ἅστη. στ. ἀὔΐφυθ. πη. Ἐά. καὶ οἱ ἐπεσχεμμενοι υἱοι 

ς8. καὶ ουτοι ἐπεσχεμάλενοι νἱοῖ τ8, 128. εἐπεσκεμμενων τηᾶτρο ῥτὶ- 

ΤῸ πᾶμε 110. ιλθεῖ ἰήεπι πηλῖρο Ὁ κα ὃς. ἀ ἔπε υὐαιῖο (ἢς) 
ϑίαν. Οἴἶτοσ. εἰ ἀὶ μα! δὲ Οεοῖς. Λευὶ] - ὧδ Καὶ ἰπ εδουδλᾶ. 

γηΐποσε ἐπεσκεμαίνοι Αἰεκ. -Ἐ ἰάσωι δ »Ἀς. Ατὰρ. :.2. τῷ Γεδ.} 
ατῷ ΑΙ". 3. Γεδσὼν] Γεδσσων )ς. Γεϑσὼων ς4. Γεδεων 44. 
ς3,84,130ο. Γερσὼν (οπιρὶ. Αταῦ. 3. δῖαν. Μοίᾳ. εκρυίπιϊι Γεδσὰν 

Αττη. τ. εχρείπνιης Γερσὸν ϑίαν. Οἴτορ. Αττηειΐ ( οὐ, τεϊφυϊ. Ασα). 
ἙΔ. εχρείανς Γεσὼν Οεοιζ. δῆμ. τ] εἰ βορκίως ϑίλν. Οὔτορ. 

“ἰ Φρρείως ἁπμς ΑΥπὶ. 1. αἰϊΐαμε. Αὐτὸ Ἐὰ. δῆμ. ὁ Γεδ') α ξ4. 

, 
χαὶι 

ΔΙΑ ΔΌΣ, 131. 

Αταρ. 3. αὐ Γεδι τοό. κὁ Ἄπῃ. τ᾿. δυο. Ασα. Ἐὰ. Γεδ 

σωνί} Γεδσωνει τ, 111. Γεδεωνι 537) 130. Γεδεων 44. 84. Γεδσων 
59, 74. 76, 134. Γεδσσων γς. Γερσωνί (ουηρί. 8ιαν. Μοίᾳ. ες- 

Ῥετηῖς Γεδσάν Ατη. 1. εχρηπιης Γεσσόν ϑαν, Οῆτοσ. Ατιποοὶ 
Οοὐά. τεϊϊᾳυϊ. Αὐπν. ἘΔ. εἐχρηπις Γεσών ΟεοΥξ. 
Διαῦ. 3. Καχϑ] Οαα!ὰ (ορι. 
Οἰἶγον. εἰ ρορεκκε μππρ τίη. 1. αἴπαυθ. Ατηῃ. Ἐά, δημ..ὁ Κ.} 

κα ὁ Κι τοό. , ὁ Αγηὶ. 1. αἰϊσυς Απῇ. Ἐά. κα οτηηὶδ Ατδῦ. 2. 
Κααϑι) Κααϑει τό, 111. ἢο, [δ ἤιρεῦ εἰ εἰξ, ζυργαίοτίρῖ. Ὀτίτοα 
τπαπι, 130. Κααθ 44, ς4) 7.9 84, 134. Α΄. τ. δαυς, Ασ. Ἐά. 
Οααιά (οριί. τῷ Μερ.] καὶ τῶ Μερ. 1290. ατῷ Ατθ. 3. Με- 

τῷ Κ.] Α τῷ 

δημος 23] εἰ ρορεῖμ: ὅ8ῖαν. 

52. 53. 

δ4. 

55: 

56. 

57- 

58. 

ω»Ἱ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμράμ. τὸ δὲ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτῷ ᾿Ιυχαδὲδι, ϑυγάτηρ Λευὶ, ἢ ἔτεχε τότες τ9. 

Ὁ Γ αΥ, 

ραρὶ 1} Μεραρει τό, 18, ς9, 131. ὥς, [δὰ ἔπρεῦ εἰ εἴξ , υργαίουιρτ.. 
Ῥγίπτα Πυδηι. 130. Μεναν Οεοτρ. δημ. 3.1 εἰ ρορκίκε 8|δν. 
Οἴἶτοσ. ἄς εἴδη, εἰ ἀὐτϊσυΐυτλ ᾿πτεΓροπππῖ, Ασπηεηὶ (οάά. ταηζιπιὶ 

ποῦ Ὁμηποβ. Αγ. Ἐά, εἰ ρορεῖμε πῶς Αὐτὰ. τς. δῆμ. ὁ Μερ.} , ὁ 
Μερ. τού. α ὃ Αστη. τ. αἰΐφυς. Ασα. Ἐά. αοπιηΐα Ασα. 3. Με- 
ραρί 23} Μέεράρει τό, 18, ς9, 118. 

ΤΥῪῚ11. δημοι] οἱ δημ. τ4. (πρὶ. 
ἴυηξ Απῇ. 1. αἰΐφυς. Ατπ. Εά. Λευί---λευὶ τ ἴῃ σοπ). ς9] κα 8]- 
τοτιῖΓ, εἴ συ: 115 Ἰπίοτίδσεπὶ το6. δῆμος 19] εἴ ρορκίως δῖαν. Οἴτοσ. 
2ορεΐως πῶς Αττα. τ. δαυς. Ασηι. Ἐά. δήμ. ὁ Λοξ.1, 44. κὁ 7ς- 

Ατγηι. 1ἱ. αἰϊαιι}. Ασπὶι. Ἑά. Λοξεν}} Λοξεννι γ4, 84.) 124. Δο- 
ἔξννη 7ς. Λοξενει 129. Λεξενει τό. λευενεὶ 131. Λαξενὶ (οπιρὶ. 
Ζιοωδεπὶ Οορῖ. εχρήπυῆς Λωξενὶ Οεοτρ. δῆμος 23] καὶ δημ. Χ, 
77. ΑΙά. Αἰεχ. 1ὰρί, δῖαν. Οἴτοσ. εἰ δορμῖκε πες Ἄτην. τ. αἰ αυς. 
Ατπι. Ἑά. δημ. ὁ Χεξρ.} , τό. 77. κἰἴῃ ἴεχαι, (εά ο Χεξρ. πιᾶγγὸ 

«ὁ Αγ. 1. εἴϊαυε. Αττη. Εα. Χεθρων!] Χε- 
δρωνει ζῷ. ἔς, εὰ υροῦ εἰ εἴξ ε ἱαργαίςρε. ρεῖατα τηᾶπυ, σ20. Χε- 

Θρων 11], ς 4, 74.738» 76, 84, 124. ἧς πλλγρο 111. Χεδρων! ἴῃ σμδγαξς. 
τηϊποῖς Αἷεχ. Ἴχριμαυης Χεδρονὶ δίαν. Οἴἶτοσ. Ατσπὶ. τ. αἰδίψας. 
Απῃ. ΕἘά. ἢ δημος οΟμολει τς, 128. -Ἐ οαάεπι, [εὰ ουπὶ καὶ ργα- 
το, 18. -Ἐ- δημος ο Μοᾷλν ς8. - ὯΔ Νὰ ἴὰ ςδαγαξξ, ταϊμογέ δη- 

υἱῶν  ἀττϊουϊα ΠῚ ΡΥρετη- 

μος ὁ Μοολὶ Αἰεκ. Ἐ καὶ δῆμος ὁ Μολὶ Οορὶ. -Ἡ (ῺΘ Χὰ ῥοραΐα, 
Μριῖ Αταὺ. τ. 2. -ἢ εδάδεη ΟΘεοῦν. δήμος 39] χαὶ δὴμ. ΝΠ], 

Χ, το, τό, 18, 28, 30, ς3,) ς 5, ξό, ς9, 64, 73, 7.» 83) 85, 1ο8, «18, 
128, 110, 111. (ὐοτηρὶ. ΔΑΚΙ. ΑΙοχκ. Τρ. δ'αν. ἐξ ορμίως μπὰς 

Απῇ. σ. δορπίμς ἱπες Αὐηεηὶ (οαά. χεϊϊᾳυϊ. Ατηι. Ἑά. δὴ. ὁ 
Κ. καὶ δῆμ. ὁ Μ.1, δῆημ. ὁ Κ΄ 1320. Θεοῖς. οἰδυζηϊλς δ89. Ἰηνετταωῖ 

ΝΠ, Χ, τς, τό, τ8, 28, 29, 30, ς3, ξξ, κό, ξ7, 8, ζ9, 64, 73, 
7, 83, ὃς, τοϑ, τ18, 158) 1211. Οοιμρὶ. ΑἸά. Πιρί. Ατδῦ, -. 2. 
ϑίαν. ρύο υἴτλαυε οἰλαίια μδθεξ δὲ δόντογ τἀπία πὶ θοσ. ὁ Κορὲ] 
Μουσι ΝΠ. οΟἾΜουσι Χ, τό, 29, 30, ς99 τοβΒ. (οπιηρί. Ατδῦ. :. 2. 

ϑίαν. ἔς, {εὰ ἸΜουσὶ ἴῃ οπλγαές. πὐΐποτε Αἰεχ. ο Μουσει 83, 130. 
οΟμουσι τς, 18, τς, τό, ττ8, 128. Αἰά. Γἰρῖ. ἔς εχ οοττ. (εἀ Μεσι 
Ρεΐπιο, 64. ὁ Ὅμεσει 28, ς7,) 73. 8ςζ) 121. ΟἾΜΟοεσει 77. οΟμεσὴ 

ς3. Ομουσι ς8. καὶ δημ.} α καὶ ς4. ΑτΑΌ. 1.2.3. ὁ Μεσί) 

ο Όμουσι 11], ς4) γ6. (δε. Νίς. οὐπὶ ὁ Μασί παδυιογαῖ ραυΐο δηΐῖθ, ἢδ- 
δεῖ ὁ Κορὲ ἢϊς, ΑΙεχ. ὁ Κορρε ς3. ο Κορε Παδοῖογ ἴῃ οβείετὶβ Οοαά, 
Ἑάά. Ψετγίϊ. ἰὰ φυΐθυι5 υτγατηχας οἰδυζιΐαπι βηδίεπι εἰϊε ἱπνοσίδι ἀϊχὶ- 

ἴηι. Μαβ Οορ. Καὰϑ)]) σααιὰ ᾿ορὲ.0 τὸν ᾿Αμρ.}] α τὸν ςο. 
Ἅμραμ) Αμδραμ τό,28, 30, 32, ς8, 64, 73,735» 85» 118, 130, 131,134. 
Οὐπιρὶ. ΑἸεχ. δίαν. Οἴτορ. Αγπι. 1. αἰϊϊΐφυς. Ασηι Ἐά. Αμξραν τς, 
18, ς4,71. (τ. Νίς. Αὔραμ 8... εἰ ἢς, [εὰ ἱπῖος Δϑ Πιργαίουθίτιν 
μη 76. ᾿Ἄμραν 1ἡρή. Ενιγαπ ϊο, Ἰίσες ἰπ σοπλ. 59. ἀἔιγαν, (ορι. 

ΙΧ. Τὸ δὲ] καὶ το 11, ΧΙ, γ1, 82. Ατπὶ. τ. αἰϊΐφυθ. Ατη. Ἐά, 

αὐτῷ Αμραμ ΝΊΙ, 29, ς3» τύ, ς9, 83,) 128. Αἰά. Αταῦ. 3. Οεοτρ. 
ἂς οὐπὶ αἰτὶςυΐο ϑἷαν. Μοίᾳ. Αδραμρ 84. Αὐραν Χ, Τὴρ. Αμ- 

ὅραμ τό, 28, 30, ς7) 580 ὅ 73ν 73... 75: 765) 85, τοῦ, τι, 130, 131 
134. ΑΙεχ, ἧς οἰπὶ ἀγίίςαϊο δ(αν. Οἰἶγοςσ. Αμδοαν ας, 18, ς3,) ς4.- 

(δι. Νιῖς. ἸΙωχαφὶδ] Ἰωχαδελ ς3» τύ, 129. Οεοῖσ. [ὠκχξεϑ 



ΑΡ19ΘΜῸΟ [Ι. 
ΧΕΦ. ΧΧΎῚ. 

τῷ Λευὶ ἐν Αἰγύπῳ, χαὶ ἔτεχε τῷ ̓ Αμρὰμ τὶ τὸν ᾿Ααρὼν χαὶ Μωυσῆν, χαὶ Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν 
αὐτῶν. Καὶ ἐγενήϑησαν τῷ Ααρὼν ὅ τε Ναδᾶδ, χαὶ ᾿Αδιδδ' χαὶ Ἐλεάζαρ, χαὶ ᾿Ιϑάμαρ. Καὶ , 
ἀπέϑανε Ναδὰδ χαὶ ᾿Αδιδδ ἐν τῷ προσφέρειν αὐτὰς τποῦρ ἀλλότριον ἔναντι Κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Σινᾷ. Καὶ ἐγενήσησαν ἐξ ἐπισχέψεως αὐτῶν, τρεῖς χαὶ εἴχοσι χιλιάδες, τσᾶν ἀρσενιχὸν ἀπὸ 

μηνιαίου χαὶ ἐπάγω" οὐ γὰρ συνεπεσχέπησαν ἐν μέσῳ υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἀὶ δίδοται αὐτοῖς χλῆρὸς 
ἐν μέσῳ υἱῶν ᾿Ισραήλ. Καὶ αὕτη ἡ ἐπτίσχεψις Μωυσῆ χαὶ ᾿Ελεάζαρ τ ἱερέως, οἱ ἐπεσχέψαντο 

τὸς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ, ἐν ᾿Αραξὼν Μωὰᾶδ, ἐπὶ τῇ ᾿Ιορδάγου χατὰ ᾿Ιεριχώς Καὶ ἐν τότοις οὐκ ἦν 
ἄνϑρωπος τῶν ἐπεσχεμμένων ὑπὸ Μωυσῆ χαὶ ᾿Ααρὼν, ὃς ἐπεσχέψαντο τοὺς υἱὸς ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ 
ἐρήμῳ Σινᾷ. Ὅτι εἶπε Κύριος αὐτοῖς, ϑανάτῳ ἀποϑάνδνται ἐν τῇ ἐρήμῳ: χαὶ οὐ χατελείφϑη εξ 

αὐτῶν δὲ εἷς, τολὴν Χαλὲδ υἱὸς ᾿Ιεφοννὴ, χαὶ ᾿Ιησᾶς ὁ τῇ Νανήῆ. 

6ο. 61. 

62. 

ι. ΚΑΙ προσελϑᾶσαι αἱ ϑυγατέρες Σαλπαὰδ υἱξ ᾿Οφὲρ, υἱξ Γαλαὰδ, υἱ Μαχὶρ, τῇ δήμου 
Μανασσῆ, τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴῷ, χαὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν, Μααλᾶὰ, χαὶ Νουὰ, χαὶ ᾿Εγλᾶ, χαὶ 

2. Μελχᾶ, χαὶ Θερσὰ, Καὶ ςᾶσαι ἔναντι Μωυσῆ, χαὶ ἕναντι ᾿Ελεάζαρ τῇ ἱερέως, χαὶ ἔγαντι τῶν 

“4 Ὀγαπίτι δ᾽λν. Μοίᾳ. ὑπὸ Δίωνση]} ὑπο δῖωυσεως 128. 
α ὑπὸ ἴῃ πιᾶγρ. 131. ᾿Αχρὼν} ΤῺ Χ ἰπ ςΒα- 

 ελάεπη ἃ καὶ Αγαὺῦ. τ. -Ἐ οδίςπι 

74. ἴοχαξιϑ γ»). Ιωχαξιϑ Χ, τς, τό, 18, ς4,) ςς», 75) 83, 8.) 131, Εὰ. 
134. Αἴεχ. 1ἰρί, (κι. Νις. ὐμος. Ἰωχχαξιϑ 28. Ιωχαδονϑ 84. επιὶ Μωνση 8. 

Ιωχαζιρ 10. ἘΑΡΠΙΠΩΙΙ Ἰωχαφὴς Ἄττιν. 1. απ αχις. Αγ. Ἐά, ϑυγ. ταέζ, πιϊποτε τὸ ἑρίως ΑἸεχ. 

Λευ!] α 44. ἢ ἵτ. τίτ. τῷ Λ. ἐν Δγ.)}., Δβ. 3. ἢ {τ.] πε ἤσπο ΛΔτγαῦ. 2. οὗς] ἃ (ς)} ἴῃ πᾶτρ. 131. φνὲ ΑΓΔΌ, 1. 2. 

Ἧτις τ τοϑ, 118. ὧὦ ἐκ βέροις δἷαν. Οἶγον- «“ ῥβεβεγἡ γγέι :. δίαν. Οἰἶγοζ. ἐπισχέψαντο) ἐπεσχεψατο 1:9. (Αἴ. δὶς. Μώξνωηξ 

Αἰηυς. πη. Εὰ. τῦτχ) α οἷων. Οἴτος. τῷ Λε} α Ατγπι. «- «:βιαίίοπεσε Αττὴ. τ. αἰΐϊφυς. Απη. Ἑά. τὰς νι ἃς Ἴσρ.] τοις υἱϑὶς 

δἰιᾳυς. Διπι. Εα. χαν ἔτιχῈ}] α γι. Ἐ τούτους ςς. μέρ αμ- ἧσρι 71. «“' δἱιογωα ας Αττο. τ. δΠίονασι 1 σε Αττηςοὶ ( οάὶ]. 

“π δἷαν. Οἥτγον. τῷ ἽΑμρ.] τον Δμρ. ({ι) ᾽ς. Αμραμ) τοῖο. Αστη. ἘΔ. α Αιδῦ. 8. Σιν) Σιναὶ ς4) 75. Σηλων, 1.4 

Αμέαν Χ. [ρ΄ Αμξραμ τς, 30, 31, ςξν» ξῦν όψῳ, γι, 76, ὃς, τού, τείςτγιρῃιπι γεςθηιὶ πᾶ, 16. 
ει8, 134. (οιηρὶ. Αἰοχ, ϑδίδν. Οἴἶτορ, Δαθφραν 1:6, ςζῳῳ 131. (δῖ. 1ΧΝ-. αὐτοῖς) αὐτῆς (οι εἴ ἡ Πποϊϊίτος ἰοηδηι ἂριιὰ Οἴᾶ"ςοβ γε επ- ἀδδιοοςς ἢ Ἷ 
Νις. Αξεχα 2.) 84. τὸν ᾿Αχρ. ] τον τι Δαρ. 44; 54. δὰ 1ς5) "ς. αἀντὼ Υ]], 30. οὐ} ου μ᾽ ΧΙ. ὥς πιᾶγρο ργπιᾶ πιδῆιιὶ ἢ ̓ 

Χαλὶδ) Οὐαϊεὰ 5ἴλν. Οἷἶζος. Οεοτε. φοννη} [εφωννη 

[φωνὴ 18. [Ιεφῷοννι 7) ς9 τοῦ. (δῖ. δὶς. ]εῷονι 44. [Ιεξονη ςο. 
(οπιρί. ὥς ρηιηο, ἐκ ἤιρεῦ ν εἰ αἰϊυὰ ν ἐμργιίςερῖ. ρΠλ τηᾶπι,, 
131, [εφϑοννη 64. [εφϑοννι 82. ΑΙ4, εχμήπις Ἐονὴ (5. ργὸ ᾧῷ 
πιοῖς Ἀυτεπίςο) δϊαν. Οὐἶγος. Ἴχρτίπιϊς Ἑπρωνὶ Οεογζ. εχρτγϊπαις 
Ἰοπονὴ πη. 1. εχρήπνιηι Ἱεπονὴ Λιπηεηὶ (οαά. γεϊϊφυ!. Ατην. Εά, 

καὶ Ἴησ.} , καὶ δῖλν. Οἴτογ. Ἴνησες] ροηὶ: μοῦ Ναύη ς3. εχ- 
Ρεπηυπι Ἰησοῦ Οορι. Απτῷ. 1. αἰϊίίϊφυς. Αἰπτη. Εά, Ὄχρείπις Ἰσοῦς 
δῖαν. Οὗτος. Ἴεχρήπις σὰ Οεοτς. ὁ τῷ} υμος ὟἼ], τς, τό, 18, 

48, 30, 4.4. 52, 53» 4 Ὁ) δύ, ς 7, 58, 59, 64. 73, 8ς» 128, 130, 131. ΑἸά. 

τού, 134. λίων.σ.} τὸν λίω.σ. ιὃ, 42.) 74,9. 128, 134. τὸν λίωσ. 130. 

ἐν Μαριαμ) Μᾶριαν ς, 82. 130. 
ἐγινηϑ.} ἐτέχϑησαν Ν]1, Χ, τς, 16, 18, 109, 18, 29. 30, ξΆ, 

ς3» ̓  ς6, ς7, 49, 64) 23, 77» 83» 1οϑ, ε18, 128, 131. ΑΙ4, ΑΙεχ, 
1 ρέ, λι. Νὶς. δίαν. Μοίη. Οεος. Απη. «. αἰΐφυς. Αππ, Εα, 
ἧς ἰδ τεχίυ, (κα ἐγενῥνϑησαν πιλγρο ρυπια πιᾶπυ, 1390. “γιννηθησαν 

"δ κ 7.134. τι) αἀλ1. Ναδχξ) Δ'αδαιὰ Ατῆην. ᾿.ὄ καὶ 46.] 

δῖ5 ἱςγιρᾷα, (κα υἱιϊπιδ νὶςς εἐγαί2, Ασῃ. ι. ᾿Λξικϑ--- Ἀξιὼδ' ἰπῃ ςοπι. 
61) , αἰϊογυῖγ. εἰ 4ια ὶα Ἰμϊοηασςης 16, ςο. καὶ 95] ,α τοῦ. 
Αππῃ. 1. αἰΐᾳφυε. Απῃ. ΕἘα. Ἑλιαξαρ) Εἰίακαν Οεοτρ. Ατιῃ. α. 
αἰαυς. Απτῃ. Εα. χαὶ υἱι.}] α 1οό. ᾿Ἰϑαμαρ) ϑαμαρ 121. ΑἸεχ. (δῖ. ΝΊς. δίαν. Οεογς. Ασηι. «. δἰϊΐφυς Αγ. Ἐά. Ναυη) 
71λαπιαν δίαν. Οἶτος. 1σιόασιαν (εοῖς. Νανι )ς. Νάξι τοό. Ναξη 44. Οομρὶ. 

1Χ]. Καὶ 15], Οεοτς. ἀπίϑανε) ἰπ μίυγα!! πυπι. ἐχρεϊσιυηῖ 

Ἀπ. 1. αἰθᾳις. Απῃ. Ἑὰ. Ναδας) Νιαδαιὰ Αταν. ι. ἐν τῇ 1. Καὶ προσιλϑ.] προσιλϑ. δὲ 44. εἰ ἀεοιζέεναπι ..... εἰ ῬῖῸ ποτα 
ἐρ. Σ)] τῇ 130. Απῃ. 1. “- ὑγασαϊπυης ΑἸεχ. Ασγαδ. 1.2. Σι- (μᾶπι, πε ρυϊίιδλς ποῖςπι, ἴτὰ ἔεγε ἔεπυρεσ ρματιοἰρίαπι ἐδηιεῖς νετῦο 
γᾷ] Σιναὶ ς(4, 7. κα Οεογς. ἐχρηπλιηῖ) δῖδν. Οἴγος. θοῦ. πῃ. ᾿. διίφυς. Αγ. Βα. Σαλ- 

1.Χ11. ἐψενήϑ.} ἐγίνοντο ς4, 75. ετίχϑησαν (ἢς) 30. ἐγεννή- 
ϑησαν ρ. ἰγ. ἐξ ἱπισκ.) ,μιώα ε«βῇ ,Μιβεννῖβο σὐτν απιςυΐο (ορι. 
παν) καὶ σὰν ςς. (ορι. συνιπισκιπ.} ἐπεσκιπησαν 64. συνι- 
«πισκιπη ((ς) ς 3. μίσῳ υἱῶν ι] μ. τῶν νἱων τοϑ, 118. Οοπρρί. 

Ἀπη. 1. δΐᾳφυς. ἅπῃ. Εά. ᾿ τῶν νιωῶν ΠΙΆΓΡΟ 8ς. τοῖς νιοις Χ, ᾿ς, 

πααϑ) Σαλπαδὰ ι8. Σχλκααϑ' ΡΒμὶο ἱ, 170. 
ἈΑιπῦτ. δαλαά Οεογχ. Γαλααδ) Γαλαὰδ 1ρί. Οακά Ἄγη). 1. 

Μαχι] Μαχιρ 8:. Μαχειρ Χ, τό, 29, 32, ςς, 64, 130, 131- 
(οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ἱρύ. (ὑλι. Νίς. -Ἑ δ Καὶ εἴ ἴῃ σδαγαξξ, πῆγα 
υἱ Μαννασσὴ Αἷεχ. - ὧὡἷξ Χ ελάςπι, (ὰ Δέχνασσῃ εχρητημηῖ, 

δαῤράα ἴῃ αἰϊυίοης 

Αταδ. ι. 2. 

᾿ 110. 

:ό, 18, 28, 30, ς2, ς3, ς ζ, τό, 57, 64, 73» 77, 83» 85, 128, 131. ΑἸά, 
ΑἸεχ. ἱρί. (δι. Νὶς. ὥς ἴῃ ἴεχτι, Τὰ μέσω υἱων πιλγρῸ ρεπηᾶ πιδηυ;, 

ἐμ ΑΙ 8ιαν. Οὗτος. Ἰσρ. 1 -Ισρ. 2] α αἰϊεγωῖγ. εἴ ιμὴς 
5 ἰηϊεταςεηῖ ς3, 71) το. διδοτ.} δέδοτ. γᾳῳ, γ6, 84, τού, 134. 
ἐν μέσῳ 25] ἐα πιεϊο δίαν. Οἴτος. νῶν 2] τῶν νιὼν 28. Απῃ. 1. 

δἰαυς. Απη. Βα. 
.Χ11Π. Καὶ 15), ς3. 5ϊαν. Οἴἶτορ. Μωνση) Μωνυσιω; 18, 

1:28. Δίωυσης χᾶι Ααεων (ἤς) ς3. καὶ Ἐλ.] υιου Ελ. (Ως) ςΆ. 

Ἐλιαξαρ] Εἰ παν θὰν, Οὔἴτος. Οεοσρ. Ασα). 1. δἰ ίφυς. πῃ. Εα. 

οἱ ἐπεσχεψ.} οἱ ἐπεσχέμμενοι (ἢ) 4“... οτι ἐπισκεψ. 111, ἣν ἐπι- 
σχεψ. 9. οἱ ἐπεσχεψ,. (δὰ οἱ ἴπ οἰιαγαΐῃ, πηίηογς, ΑἸσχ. τὰς υἱὰς] 
τοις υἱοῖς (ῇ) ςο, τού. Ἴςσρ.--Ἶ σρ. 'π ςοπι. 6.4} α ροῆτεπι. εἴ 
445 ἰν5 ἰμτοτ)αςεηῖ 16, 73. αἌἐλάεσι ἰπ ἴεχῦυ, Το {υρρ᾽εητωγ 'ἱπ πιᾶγς. 
Δ118 πιλην, 13:1. ἐν ̓ Αρ.] αὶ ἐν ἰῷ τᾶ. 131. ᾿Αραξὼϑ) Ρα- 
μων Χ. 1Τρῦ ᾿Αρωξωὼσ (οπιρὶ. εχργιοῖς ᾿Αραϑὼϑ Οορι. “46 οά 
ϑίαν. Οὗἴτγοξ. “γαῤειί Οςοῦσ. εχργυης Ῥαδωῶϑ Απῃ. 1. δἱἰϊᾳυς. 

πη. Βά. Ἰερριχω) Πρεχω 130. ᾿ρυχώ ΑΙά, 
ἬΧΙΜΝ. ἐν τῶτ. οὐκ ἦν] οὐχ πν ἐν τῶτ. ΠΆΓΖΟ 131. ἣν ἄνϑρ.} 

“γαν! δὶδν. Οἰἴἶτος. “Τὲ ψνμ: ἄοπο Αττῃ. 1. αἰ αυς. Απ. Βα. 

τῶν ἱπισχεμα.} ἐχ ργαιιπιης δὰν, Οἷγος. Απππ. 1. δίαυς. ΑπΏ. 

Μανασση) Μαννχσση ζ9. Αἰεχ. εχμριϊπγυης ΔΊ χνα σῇ 
ϑίαν. Οὗἴτοσ. Οοοῦζ. Απτῃ. τ. δἰϊΐϊψυς. Ασπι. Βα. τῶν νίων] κα τῶν 

Ατγπιςηὶ (οὐ, αἰϊφυ!. Απα. Εἰ. Ἰωσὴφ] ἐχρεϊηγίς Ἰωσήο Οὐογς. 

εχργίπηυπς Ἰωσὴπ Απη. 1. αἱίφις Αππτπ. Εὰά. καὶ ταῦτα εὐϊπ 
ἴᾳ4.} α 19» ἴ[ο8. 118. αὐτῶν] .4. ΔδΔίααλα) Μχαλλαὰ 74,75» 
τού, 1134. Μαλλα ς3. Μαλα 1], ς9, 82. (ὐοπηρ!. ΑἸεχ. Οεογς. 

Ἔγλα) Αἰιγλα ι8, 29, 44» 53» 55. 49» 64, 71, 74. τού, 130, 134. 
ΑἸά. Αἰεκ. ᾿Αγλὰ Οοπιρί. ἔρίανι, ἰἰϊσεῖ Εκία αἰἱυϊ, Οορι. ἔχίω 

Οεογς. καὶ Νουα) χαι ΝΝοιὰα τό, 111. Ουνα ἴαητζιιπ) ϊ.. κα καὶ 

τού. Μελχὰ] Μωλὰ (δι. Νίο. διίιρλὶ Οεοτρ. καὶ υἱ(.} 

αἰοόὄ. Θερσα] βζεια (φ ριὸ ὃ᾽ τποῖς Ἀυτϊῃςηὶςο) 5αν. Οἰΐζγος. 
11. Καὶ ςᾶἂσ.---συναγ.} α μας εἴ αι [5 ἰηξετ)αςεης Αταῦ. 2. 

χαὶ . α Ατη. ι. αἰΐφυς. Ατην. ΕΟ. ἔναντι 1.9] εἐναντιον τις, 16, 

18, 28, 30, 32, 44, 52, 43, 44. οὔ, 57» 48, 59, (4, 73, 755 77» 85, 
1οϑ, ε18, 118, 111. ΑἸά. (αι. Νὶς. Μωυσὴη) Μωυσεως 18, 128. 

ἔγαντι 29} ἐναντίον Ν]], τς, 16, 18, 28, 30, 32) ς2, ς1, ς4) τύ, ς 7» 
58, ζ9), ὅψη 73, 75» 77. 85» 108, 118, 128, 1320. ΑἸά, (1, Νις. 

λα 44. Ἐλεαζ.] Εἰίακαγ Θεοῖς. Ἀπῃ. τ. αἴϊφις. Απη, Ἐά. 
καὶ ἵν. τῶν ἄρχ.} αὶ ἴῃ τεχῖιν, (δὰ Βαθεῖ ᾿μᾶγρο, 64. ἔναντι 35} 

Δ 44. ενάντιον 10.) 32) 532) 57) 58, 59), 75. 108, 118, 128. Αἰά, (ὑκῖ, 



Α Ρ͵Ι.Θ Μ 6 1. 
β ΚΕΦ. ΧΧΎΠ. 

ἀρχόντων, χαὶ ἔναντι τ άσης συναγωγῆς ἐπὶ τῆς ϑύρας τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίου, λέγουσιν, 
Ὁ πατὴρ ἡμῶν ἀπέσϑανεν ἐν τῆ ἐρήμῳ, καὶ αὐτὸς οὐκ ἦν ἐν μέσῳ τῆς συγαγωγῆς τῆς ἐπισυτά- 5. 

σης ἕναντι Κυρίου ἐν τὴ συγναγωγῆ Κορὲ, ὅτι δι ἁμαρτίαν αὐτ ἀπέθανε, χαὶ υἱοὶ οὐχ ἐγένοντο 
ν 2 ΄ .Ψ Ν.ΨᾳΕΕ ν ὃδὃ)ὦὖ᾽.ὦ7υ᾿ δ») , “.7 » “ὦ )}»» Ἔν γῳ 

Μὴ ἐξαλειφθήτω τὸ ὀνομὰ τοῦ σατρὸς "ἡμῶν ἐκ μέσ τ δήμου αὐτϑ, ὅτι οὐχ ἔςιν αὐτῷ 4. 

υἱός" δότε ἡμῖν κατάσχεσιν ἐν μέσῳ ἀδελφῶν πτατρὸς ἡμῶν. 
αὐτῷ. 

Καὶ προσήγαγε Μωυσῆς τὴν Χρί-- 5. 

σιν αὐτῶν ἔναντι Κυρίου. Καὶ ἐλάλησε Κύριος ἡτρὸς Μωυσῆν, λέγων, ᾿Ορθῶς ϑυγατέρες Σαλ- 6.17. 

παὰὸ λελαλήχασι, δόμα δώσεις αὐταῖς χατάσχεσιν κληρονομίας, ἐν μέσῳ ἀδελφῶν πατρὸς αὐτῶν. 
χαὶ σεριϑήσεις τὸν χλῆρον τ “ΞΑΤΡ αὐτῶν αὐταῖς. Καὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσοληλ λαλήσεις, λέγων, 8. 

ἄνϑρωπος ἐ ἐὰν ἀποϑϑνὴ καὶ υἱὸς μὴ ἦ αὐτῷ, περιϑήσετε τὴν ᾿χληρονομίαν αὐτῷ τῇ ϑυγατῥὶ αὐ- 
τοῦ. αν’ δὲ μὴ ὥσιν Ἔδν δὲ μὴ ἢ ϑυγάτηρ αὐτῷ, δώσετε τὴν χληρογομίαν. τῷ "ἀδελφῷ αὐτδ,. 9. 10, 

Ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν ἀδελφοὶ τι. 

τῷ πατρὸς αὐτβ, δώσετε τὴν χληρονομίὰν τῷ οἰκείῳ τῷ ἔγπξα αὐτῷ ἐκ τῆς φυλῆς αὐτξ, ἅληρο-: 

αὐτῷ ἀδελφοὶ, δώσετε τὴν χληρογομίαν τῷ ἀδελφῷ τῷ πατρὸς ἃ αὐτᾶ. 

γομῆσαι τὰ αὐτῶ" χαὶ ἔςαι τὅτο τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ δικαίωμα ἘΡΤΕΜῚ χαϑαὰ συνέταξε Κύριος τῷ 

Μωυσῆ. 

τᾶτο τὸ ὁρος Ναδαῦ, χαὶ ἴδε τὴν γῆν Χαναᾶν, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ ἐν χατασχέσει. 

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἀνάξησι εἰς τὸ ὅρος τὸ ἐν τῷ περᾶν τϑ ᾿Ιορδάνου, 12. 

ΝΙς. ἔναντι 43] κα 44, 18. ἕνᾶντιον 10, 32) ζ2, ζ0, 1οϑ, 118, 

128. ΑΙ. τασ.} εἰ ον»; Ατδῦ. 3. συναγ.} τῆς συναγ. ΧΙ, 

ξο9. 128. (πρὶ. ΑἸοχ. (αι. Νίς. τῆς ϑύρ.] τας ϑυρ. 18. τὴν 
ϑυραν 44) 45 74. 73ν 84) τού, 134. λέγουσιν) εἰπὸν 44. ζ49 74» 
᾽ς, γ6, 84, 134. εἰπαν ς8. δῖαν. Μοΐᾳ. εἐλαλησαν ξ3, 129. ἐλᾶα- αὐτοῦ 1.] α Ατπι. :. 
λησαν ζαρταίοςπρίαμη ς6. -Ἐ λεγουσαι 44) 53.) ξ4,) ς8, 745 7 759 76, 84» ΙΧ. Ἐὰν δὲ] α δὲ Θεοῦ. εἰ Αὶ Αγπι. σ. αἴας. Ασιη. Ἐὼπ. 
τού, 129, 134. ἀϊεεπίες δίαν. Μοίᾳ. δὲ δίεκηε Ατὰρ. 2. Οδοῦρ. ϑύυγ. αὐτῷ] αὐτω ϑυγ. ΧΙῪἅῪὨ 44, ζ4,) ς5., 7357 82, 84. τού, τοϑ, 118, 

Ἄγπι. 1. αἰἴφυθ. Ασπὶ. Ἐά. ἢ 1200 132. 136. (οιηρὶ. κληφονομν,.--- χληρονομ. 
ΠΙ. ἐρήμῳ] -Ἐ ἐς πη. τ. αἰϊαας. Απῃ. Ἐά, ἴπ σοῖπ. 11} , δἰτεγαῖγ. εἰ 4125 15 Ἰητεη]δοθηῖ 20, 7ς. χληρονομ..] 

ΝΙ], ς8, 129. Οομθρί. τῆς ἐπισυς.}] κα τῆς ᾽ς. Ἢ αὐτου ΧΙ, τό, 18, 28, 32, 44» ς2, ς4, 57, 73») 74» 77, 82, 84, τού, 
ἐπισυςασεως 190. ἐπιςάσης ζ31. συνεπιςᾶσης 44. ἕν. Κυρ. ἐν τῇ το, 18, 130, 131) 134) 126. ΟΟπΠρ]. (αῖ. ΝΙο. 51αν. Μοίᾳ. Ατβθ. 

συναγ. Κορὲ] ἐν τὴ συναγ. Κορε ἐν. Κυρ. ΧῚ, ἕναντι Κυρ.} , .'θ 1.2. 3. Θεογρ. στη. 1. αἰήψιε. Ατπν. Ἐ4. -Ἐ Ἰάοπι ἴῃ οἰιάγδέξ. πιὶ- 
ἴοχῖι, 1.4 Παροὶ πιᾶγρο, οὐπὶ ἤφῃο ροίϊξ δες νεῦρα {εὰ ποῦ Ηοχ- ποῦς Αἴεχ. τῷ ἀδελφῷ --τῷ ἀϑελφῳ ἴπ σοτη. 10} λα ροἢγειηᾶ εἴ 
δρίατὶ 64. «ἀ Ζοονπίπεπι δἷδν. Μοίῃ. ὅτι δι'' ἀμ. αὐτ. ἀπίϑ.)] σιια Ἠὶβ ἰητοασεπὶ 16. α εδάεπι ἴῃ τεχῖι, 1εὰ ἀεξεξτις {υρρίεϊυγ ἱπ 
λ ΔὉ. 3. ὅτι} (κά Ὡιᾶῦρο Αττη. Ἑάὰ. δι᾿ αμ..} ὁυ ρτοπιϊταθς πηλγρὶπε ]1ἃ τηδπι, τοῦ. 

ΧΙ, 199 449 54) 74.» 75.» 76, 84. τού, τοϑ, 118, 134. ΡΗΪΟ 1, 468, εἴ Χ. Ἐὰν δὲ] αν δὲ 131. κατ, Νῖς. 
αἰ]. τηαγρὸ πάρες 5.Πο]. τινες .... τροστιϑεασι τὴν ἄρνησιν, ὁτι οὐ ΑΤΠῚ. 1. 4] 46. Αγηγ. Ἐαὰ, 
δι ἀμαρτιαν αὐτου ἀπεϑανεν Χ. 1 1ρί. αὐτὰ} αὐτῶν (ἢ.) 44. 72 ,αεν. Αταῦ. 1. 2. 3. ΑΓη). 1 

Αγ. ΕἘ4. χαὶι γγαπυίαηΐς Χ, 16, 48, 32 σ᾽. 2. ἢ, 10,73. 77.952. 86, 

130, 131, 126. 1ρή, (αἴ. ΝΊς. 

18, 209) ς3,) 83. 128. ΑἸά. ῇς ΤΏΔΓΡΟ ὃς, Εἴ ᾿ΓΙΠῚΑ ΠῚΔδ1 1320. τῆν 

τον χληρον (ῆς 1 Αθτγαγῖι5 δ ὑπὰ ἰεδιῖοης ἱποὶρίεῃβ δ] ̓πὶ {αττοραῖ) Χ. 

τὴν χληρονομν. Ἰ τὸν κληρον ΚΠ, 

α αὐτῷ Οεογρ. 
Ἵν" 

αὐτὸς] “τος 
[2 

ἐπισυςασ. ] 

κα δὲ ΑΙά4. σεοῦσ. εἰ κὶ 
ὥσ. αὐτ. ἀδ,}) α αὐτῷ 128. Μὴ. ἐ]ὲ 

κληρονοι.} - αὐτὸν 18, 74, 84» 
ἑαυτοῦ ῬΏΠΠο 1. ς. καὶ υἱοὶ} ΜΔ ϊὶ τογο δῖδν. Οἴἶτορ. ἐγένοντο) τοϑ, 118, 134. (ΟΠΡΙ. ΑΤΆΡ. 1. 2.3. Ατιη. 1. δἰ ἴχαθ. Ασηι. ἙἘά. 

“πὶ Αττη. τ. αἰαις, πῃ. Ἑά. Ἢ Ἰάδτλ ἴῃ ΠΙρΡρΙεπιεπῖο τηλυρΊ ΠΑ 111. -Ἐ Ἰάδπὶ ἰῃ οἰιδγαέξ. γηΐπογε 

ΙΝ. Μὴ] Ὁ δὴ 32,664. ΑΙά. κε ἐγρο ΑταΌ. 1. 2. δἰ πὸ Αγαῦ. 2. Αἴεχ. τοῦ τατρ. αὐτ.] αὐτὰ του ὥτρ. (ἢ) το. 

εἰ πρῆς πε Αττη. τ. αἰἴφυς. Απῃ. Ἐα. ἐξαλειφϑήτω]) εξαλειφϑὴ ΧΙ. Ἐών δὲ] , δὲ Οεοτρ. εἰ Α'ὶ Ἄτην. 1. αἰϊφιθ, Ασπν. Εάα. 
(4) 18. τῷ πατρὸς} τῶν τταάτερων 52. ἡμῶν 1] ἧς εχ οο. ὥὧσ, ἀδ.} ὡσ. αὐτω αδ. τό, 4.4, .4.5 74.» 84.5 τού, 134. ΜῈ Σὲ γοπιον 

ζεὰ υμων φτΐπιο, 16. τὰ δήμ.} εγἰδάς συτὴ αὐτίουϊο Ασπλ. τ. α-Ὁ8όοἕ.͵ Ατὰρ. 3. ΜΙ, αἰοι δος. τῦχτρ. αὐτοῦ͵] α αὐτοῦ Θεογρ. κλη- 
πε. Απῃ. Εά. αὐτοῦ] αὐτὼν 19, 108, 118. ἔριν αὐτῷ υἱὸς}]  ρονομιίαν] -ἰ- αὐτοῦ 18, 445 54» 58, 7... 84. τού, 168, 118, 128, 134. 
ἔςιν νιος αυτὼ τοϑ8. μιπὶ 411 δ᾽ ΑταῸ. 3. μπὲ δἰδ 4111 διαν. Οθογς. 

δότε] -Ἐ ἰρίαγ Αταῦ. 1. 2. 3. κατάσχεσ.} ἀκεγεάίαίοπι Αὐτὰ. τς 

αἰϊϊχις. Ασπη. Εά. ἀδελφ.} των αδελφ. 44, τ29. ΑἸΙοχ. τα- 
τρὸς 25] τε τ΄. 44. ἡμῶν υἱ1.}  αὐτε το. -Ἐ αὐτω (Πς) τοϑ. 

Ν. τροσήγαγε) προσήνεγκε τό, 19, 28, 52.» 57) 73» 7, ὃς.) τοῦ. 
αὐτῶν) - ταντὴν ξ4,) 7ζ. 

ΝΙ. τ. Μωυσ.} Μοὴ Θεοῦ. καρ ΜΟΣ Ατπι. τ. αἱϊἶχις. Αση,. 

Ἑά. λέγων] α 44. εἰ 4]: τοῦς. Απτ. 1. 811Π|4ὰ6. Ατπχ. ἘΔ. 

ΝΙ1. Ὀρϑ3.] ὡς ὀρϑ. ΑἸεχ. ϑυγατ.) αἱ ϑυγ. ῬΆΪο 1ϊ, 171. 
Απῇ. 1. αἰϊΐφυς. Απη. Εά, νγ. Σαλπ. λελαλ.] ἐλάλησαν αἱ 
ϑυγ. Σαλπ. ἈΠΟ Ι. ς. Σαλπαὰδ] Σααλπααδ ιό6. Σαλπχαϑ 
ῬὮ1ο]. ς. εἴ 4110], 'ἰπ Ἑάίοης, (ξὰ Σαλπαὰδ ἱπ Οαϊ. Νῖς. δὰ ]. 

λελαλήκ.} λελαληκατε ς2. ἐλάλησαν, υἱ πποάο ποίδταπι, Ρμΐο 1. ς. 
δόμα] δοματα 28. κληρονομίας] χληρονομίαν 120. πατρὸς 19] 
«τατερὼν ς3. καὶ περι.) ἸΡΕΆΙΟΠΡΗΣ ΡΥ ΠΊᾺ ΤηΔΠηι5 Ατιη. 1. 

α δας ουπὴ 44. Ατὰρ. 1.2. τὸν κλῆρ.] ἀντον κληρ. 28. αὖ- 
ταῖς) ταῦτες (ἢς) )ς. ἐπ ἐς Ἄτὰ. σ. δἰΐαιςε Ασηχ. Ἐά. 

ἍΨΙΙ1. Καὶ τοῖς νίοῖς] εἰπεν Κυριος ρος Μωυσην υἱοις (1,ες- 

Ὀοηδύυτη [ἃ ἱηϊχοάυςϊς 1,δῷϊοηθ) 126. εἰ απ διὲς ΑἸτὴ. σ. 

αἰΐφυς. Απτη. Ἐά. λέγων) εἰ ἄϊς ἰἰς ἈταΌ. τ. 2. εἰ ἀϊεε; Ἄττῃ. τ. 
αἰΐφυε. Αατη. Ἐά. ἄνϑρ. ἐᾶν ἀπ03.} ἐὰν αποϑ. ἀνϑρ. ὅς, 
ἀνϑρ.] Ἢ ἀφ: Αἴτη. 1. αἷἴφυς. Απῃ. Ἐά. υἱὸς μὴ Ω αὐτῷ} 

υιδς μὴ ἐΧῊ ζ1. ὥς Τηλῦρο 8ζ, εἴ ΡΥΠῚΔ πΊᾶπι! 130. ὕτους μη 

ἔχει ς6. υἱὸν μη ἐχὴ 18, 128. μὴ νιος ἰδηίιτη τοϑ. σιρίϑη- 
σετε) πιιριϑησεται Χ, 59, 82) 136. 1“ρί, (Δι. Νίς. Ατπι. σ. δἰϊφυς. 

Οὐοπιρὶ. Αγαῦ. τ. 2. 3. - Ἰάδηλ ἱπ σΠαγαξξ. πγϊμοσε ΑἸεχ. ἐγ. 

αὐτῷ} εγῖ. ἀντω 18. κληρονομῆσαι!) κληρονομησεται 6, εἴ, υζ 
νἹάετυγ, 53. ἧς πηδῦρο 8ς. χλυρονομήσει 11, Χ, ΧΤ, τύ, το. 58, 30, 

445) 52, ξ45) ᾿ς. ς7, 61. 21) 7.4..755 825). 855 τού, 108, ττϑ, 
μμήσειν (4ς) Οὐοιηρὶ. (αἱ. Ν:ς. τὰ αὐτῷ} αντον 5, τόν Ὁ 

τηᾶγρο ὃς. ἔςαι]} το δῖαν. ΜΙοίᾳ. τῶτο] τὸ τοῦτο (ἢῃς) ΝΠ. 

τοῖς υἱοῖς Ισρ. δικ. κρίσ.] δικ. κρισ. τοῖς υἱοῖς ἰσρ. τοϑ, 118. ἸἾσ- 

χληρονο- 

ρα ὴλ] " 111,73. ἰαθεῖ ἰῃ οπαγαέξ, τόσα ΔΊεχ. δικχίωμα) εις 

δικ. 44.) 74, 84, τού, 134. χρίσεως] εἰ ἡμα λα Ἀταθ. τ. 5. τῷ 

Μωυσ.}) κα 44. 

ΧΙΙ. εἶπε] ἐλαλησε 19. τρ. Μωυσ.} τῶ Μίωυση τὰ. Οεοτσ. 

Απη. 1. δἰϊηυς, Ασηλ. Βά. -Ἐ λεγὼν 19. ἄναβ.] - τ Ἀπ. 
4]1ἰᾳὰς. Αγπι. Εά. τὸ ἐν] α τὸ τό, 199 ς7, 73) 77. 131. Οκῖ. 

Νις, δῖαν. Οἷἶτοσ. κα ἐν 18, 9. τῷ εν (0) )ς. 1ὐρί, τῷ πέραν] 
τῷ 18, ζ9. ἦρε Ῥγτηϊτῖς Αύὰρ. 3. - λος Αιαῦ. 1. 2. τοῦ 

᾿1ορδ.} Ἢ, Χ, ΧΙ, ας» τό, 18, 19, 28, 205 30), 44.» 55» 58, 59) 64» 

1) 739 745 755) 765) 77.» 82, 83, 84) ὃς, τού, 118, 1287.131,. 134. ΑΙά, 
ΑΙεχ. 1{ἰρ΄ς Αὐδῦ. 3. δῖαν. Οἴτορ. Οὐεόγρ. ΔυπΊ, 1. αἰθφυε. Απτι. 
Ἑά. αὶ τῇ ζῇ. τοῦτο] α 29, 30, 44, 83. Αἰ“. ὅ8)αν. Οἰἴἶζοσ. 

Ατσπι. 1. ἰϊψις. Ασπι. Ἐά. Πὶἷς ρίεμε ἀἰπίηριυϊ Αἰεκ. τὸ ὄρος 2} 
του ρους 29, 83. ἈΪ4. α 58. α τὸ Τ|, Χ, 16, τϑ, ς4, ς5. 64. 71» 
74, 7ς, γ6, 84, τόό, 128, 1295, 134- (0. Δίεχ. Εἱρί, Οἐοτρ. 

ἴηι σποηΐοη τὰν τ. ἘΧΡΙΪΠΉ τῷ μέρους τὰ 
ΝΜ 

νογἐ σέ γνιομἱἷς ΔΑΥΑΌ. 2. 

ὄρους δῖαν. Οἴτορ. ὅρος Ναῦ.}] “-- ργαανίυπτ ἢἰ5. ΑἸεχ. ἀταθ. 

Ἴ. 2. Ναξαὺ] Ναξδαδ 32, 44, ς2,) τού, (οπιρὶ. -“ϑἷαν. Μοίᾳ. 



ΑΡΙΙΘΜΟΊΙ. 
ΚΕΦ. ΧΧΥΤΙ 

13. Καὶ ὄψη αὐτὴν, χαὶ προστεϑήση “πρὸς τὸν λαόν σὰ χαὶ σὺ, χαϑὰ προσετέθη Ααρὼν ὃ ἀδελφός 
᾽ ᾿- ὋὌὉῸ Μ ΄ τ ἈΝ ε΄" , 3 Ὁ. 2) ν» Ν ᾽ φῸὉῸ 5» ΄ Ἁ, 

σου ἐν Ὧρ τῷ ἴρει. Διότι πταρέξητε τὸ ῥημά μου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σὶν, ἐν τῷ ἀντιπίπ]ειν τὴν συν-- 

αγωγὴν ἁγιάσαι με, οὐχ ἡγιάσατέ με ἐπὶ τῷ ὕδατι ἔναντι αὐτῶν, τῶτ᾽ ἔς! τὸ ὕδωρ ἀντιλογίας 

ἐν Κάδης ἐν τῇ ἐρήμῳ Σίν. Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς Κύριον, ᾿Επισχεψάσϑω Κύριος ὁ Θεὸς τῶν 

πνευμάτων χαὶ πάσης σαρχὸς ἄγϑρωπον ἐπὶ τῆς συναγωγῆς ταύτης, Ὅοςις ἐξελεύσεται πρὸ 

14. 

χ 5. 16. 

17. 

18. 

10. 

20. 2ϊ. 

΄ 2 “9 ε,4 ΄Ἀ΄ἨἈΟὯὉ 3 , ων ’ 3. 5 ΔΝ ῳ Ὁ 28" “ὖ 

προσώπου αὐτῶν, καὶ ὅςις εἰσελεύσεται πρὸ πσροσώπου αὐτῶν, χαὶ ὅςις ἐξάξει αὐτὰς, χαὶ ὅςις 
,, 4“ 2) Ἀκ ν» » ε ᾿, ’ « Ν ΄ Ψ ἐὴ ν ΄ », ’ 

εἰσάξει αὐτὰς, χαὶ ἐχ ἔςαι ἡ συναγωγὴ Κυρίου, ὡσεὶ πορόξατα οἷς οὐχ ἔςι ποιμήν. Καὶ ἐλά- 

λησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, λάξε πρὸς σεαυτὸν ᾿Ιησᾶν υἱὸν Ναυὴ, ἄνθρωπον ὃς ἔχει 
ἰφν « ᾿Ὁ "9 , Ὰ, “Ὁ Ῥῃ, ϑ»} 8 » ᾿ [4 35 ἃ δ 4 9 ΄ 

πνεῖμα ἐν ἑαυτῷ, χαὶ ἐπιϑήσεις τὰς χεῖράς σου ἐπ᾿ αὐτόν. Καὶ ςήσεις αὐτὸν ἔναντι ᾿Ελεάζαρ 

τοῦ ἱερέως, χαὶ (ἐντελῆ αὐτῷ) ἔναντι πάσης συναγωγῆς, χαὶ ἐντελῆ “σερὶ αὐτῇ ἐναντίον αὐτῶν. 
᾿- , ΄ [αν 9 » 3935", φ, Ἅ, 4 ἢ 8 “96 ε ἕ “ἄτι: », "., ἋΑΗ,Ρ5»» 

Καὶ δώσεις τῆς δόξης σον ἐπ᾿ αὐτὸν, ὅπως ἂν εἰσαχέσωσιν αὐτῇ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραῆλ. Καὶ ἔναντι 

Ναξάν Αἰά. Ναϑθὰδ (:ι. Νίς. εἐχρήπύς Ναφανὴ δδν. Οἰγος. 
Δ ασ54. Ατὐτη. τ. Χανααν] αΑ 129. Οὐσκαπιεοσκ τ. ι. Α[}}- 
4υε. Ατπη. ἕά. δίδιμι.} ἀαόν Οεοτρ. ϑπη. τ. δίϊφυς. Αττο. ΕΔ. 
τοῖς υἱοῖς Ἴσρ. ἐν κατασχ.} τν χατασχ. τοις υἱοῖς ἴσρ. τοϑ, τ18. 
ἐν χατασχ.} α ς8. “» ὑεαπιίσυηι ΑἸεχ. Αγ. 1. 2. ἐν ῥηεβοικεν 
Ατιῃ. 1. δαυε. Ατττν. Εά. “ ριεπικιὶϊ Οεογε. 

ΧΙΙΙ. ὅψη) σψει 1, 18, 44, ςςν 9, 74. 75. 106, 130, 131. 

ΑΙά. καὶ 2] φαυὶα ΑΓ. 1. 8. τρ- τὸν Δ. σου καὶ σὺ] καὶ 

συ τρ. τοῦ Δ. σου 44, 84, τού, 134. « χαὶ σὺ τό, 48, 10, ς2, ς 79 

τῷ, 7)», 8ς,. 130, 1511. (αἵ. Νὶς. ΑὩδ. 3. τὸν Αὐτη. 1. δίϊᾳυς. 

Ατπι. Ἑά. καϑαὰ) καθὼς 1], 29, .8β. κχαϑαπιρ ς3, ς4» 74 

"ς, 84. τού, 120, 134. Οοπρ. προσιτιῦν) ἤεϑη ς 3. 110. Ομ. 
᾿Ααρ.} καὶ καρ. ς1,» 48. δίαν. Οὔτος. ἐν ἋὯρ τῷ ὄρ.) “» ὑια- 

τἰτυης Αἰεχ. Ατῦ. τ. 2. Ὧβ) τῷ Ὧρ ρῥτίιπο, ἐοὰὶ τω ροῖςα ἀε- 
ες. 1]. τῷ ὅμι.} , τῷ 110. 

ΧΙΜ, παριζητι) παριδη 44. μον] τὸν Θεου 75. τῇ ἐρής- 
με} τῷ ορει 8. Σὶν 13] Σιναὶ ςῳ, 75. Σινα ζ, 10), 44, 9, 7γ4) 
76, 84, τε, 134. (ορι. ἀἰντικιπἾιιν) ἀντειπειν 29, ξ4,) 74» 75» 
96, 84, τοό, 114. Απῃ. 1. δίιίηυε. Αγπι. Εὰά. ὥς πιᾶγρο ὃς, εἰ ρη- 

πᾶ Πρηυ 1190. τὸν συναγ.} τὴ συναγωγὴ ς1. (οπιρί. ἀγιασ.) 
του αγιασ. Χ, τό, τ0, 48, 32) 52) 454) {ξ) ς7. 58, 73) 74) 76ν 77» 8» 

:ού, τοϑ, ν18, 128, 1320. 131.134. (οπρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. 1Ἰρή. (ει. 

Νίω Απῃῇ. 1. δίΐαυς. ἄπο. Ἑὰ. οὐχ) καὶ οὐχ, 44.» 74. 76, 84, 
Σοῦ, 134. Αἰδ. τ. 2. 3. δῖδνυ. Οἴτορ. Αππττ᾿ 1. δ'αυς. πῃ. Εά. 

΄“«- κεππυτυ ΑΥδΌ. 1. 2. ἐχ ἀγ. με) “.- ἔριδι τς ΑἸεχ, 

πγιασατε) χγιακατε 10. με 3] ΑΝ]. ἐπὶ τῷ ὑδ'} ἐν τω 
υδατι 20, ςς, τού, τοῦ. “4 «φπ4: ςυῃϊ απὶουΐο ΑἸ. 1. δίϊίᾳυς. 
Ἀπ. Σά. τὸτ ἔςι---- Καθ.) «μας εἰ φυα ἰὶς ἰηϊεγλςςηι ς 3. 
τῖτ ἔπι) τατο δὲ ἐςσιν Αἰή. ΑἸεχ. τὸ 0δ.} α τὸ Χ, 18, 44. 534, ςύ, 

51.) 74, {9 7χό, τού, 128, 129. 134. (οπιρί. Απποεηὶ (ἰοὐά, αἰᾳυϊ. 

Ἀπη. Βα. ἀντιλογ.} τὺς ἀντιλ. 32. ἀντι εὐλογίας πιευόοίς 18. 
“Ἢ ὠὰ Ἀπ. 1. ἐν Καδ.) , ἐν Χ, ΧΙῪῚ τς, τό, 18, 19, 28, 29, 

30, 44. 52», (ς, (6, ς;», ς8, (9, 64, 71», 73, 74. 728» 70, 77, 82, 
84. 8: τοῦ, τοϑ, 118, 128, 120, 130, 111.) 134. ὠοπρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. 
1τρῦ Οὑς. Νις, Αταῦδ. 1. 2. ὑσύπίφις Ατσηι. 1. αἰίαυς. Αστη. Εά. 

Καὸόνς) Καδόὸνς (αι. Νὶς. Σίν υἱκ.} Σιναὶ ςῳ, 75. Σινα Χ, 10) 

44. ς9, 74, γύ, 84, τού, ε18, 134. (Ορί. ἐκ δία Απτι 1. αἰθᾳυς. 

Ἀπη. Ἑὰ. 
ΧΝν, στρ. Κύρ.) τ λέγων (μὦν κὶ ἰη «μιαγβῶς. πύίπογε Αἰεχ. δ 

ἃς «ἰϊέπ; Ατδὺ. 1. 2. δοιεὶνο σὐπὶ ἃτιϊςιϊο Ασπὶ. τ. δΐᾳφυς. Λυῃι. 

ἙἘά4. 
ΧΧΙ͂. Κύριος] Α ΧΙ, )ς. Κυριε 4 ιού. ὁ Θιὸς τῶν ὧν. 

τῶν τν. ο Θ. γς. τῶν ψινυιυματων) τ. τσατέρων τό, ς ς, 73» 77, 
111. Ρῖο ΠΝΩΝ ἰερεῦαι Πἰυτασυς ΠΡΩΝ, ἴῃ πρυϊαγὶ πυπι. ἐχ- 
ρΡητοὶς δίαν. Οὔγοζ. καὶ πάς. σαρκ.}] κα καὶ δἷλν. Οἴἶτοξ. εἰ 

οἾΝί αν, Γαγππα Ατπὶι. 1. ἀνθρώπου) ανϑρωπων 10. ανϑρωπος 

(ας) ς9ς. ἐκμισπα δῖαν. Οὔἴτζοξ. ἐπὶ τῆς συναγ. τοαύτ.}) ἐπι τὴν 

συναγωγην ταντνν τό, 77, 131. α ταύτης ς8. εἴ ταύτης ουὐπὶ σν 
ἤφπαπι Αἰεχ. Αγαῦ. τ. 2. ἐπ βπαρορα ἐας δῖαν. Οἴτος. 

ΧΧΥΠ. Ὅρις 13] ρεσυνς οςὶς εἰσάξει ἀντοὺυς, χαὶ ογις ἐξαξει 

ἀντοις ((ς) ΧΙ. τρὸ προσώτ. αὐτ. τ᾿-- πρὸ προσωπ. αὐτ. 29} 
α δἃι[᾽ἴεγυῖτα εἰ ηυᾶς ἢὶ5 ἰπιοδοςης 10, 44. ς2, (0, 71» 75, 1οό. (ορί, 

Αστη. ι. αἰἴϊηυς. Απῃ. Βα. καὶ ὅςις ι0--χαὶ ὅγις 39]  αἰξεγυῖα 
εἴ ηυς [ιἰα ἰπϊεγδοεηι 82. χαὶ 1}. Οεο. εἰσελεύφετ.} ἐξε- 
λεύσετ. (Ως) Ῥδιὶο 1, 2.38. πρὸ τροσώπ. αὖτ. 4], Αἰά. Ρῃϊο 

ὶ. ς. ΑωὍ. τ. 2. 3. καὶ ὅςις 2" -καὶ ὅεις 3} , φἰϊεγτυχα εἴ 4ι18 
δὲς ἰωιετίαςςπι 5. καὶ ὅς. ἰξαξ. αὐτ. καὶ ὕς. εἰσαξ. αὐτ.} αὶ οπ!- 

εἶδ δἷς Χῖ. , οπιοῖ ατῦ. 3. ἐξαξει] εἰσαξει ςς. αὐτὲς 15} 
α Απῃ. 1. δ ἴᾳυς. Αγπι. ἙἘά. καὶ ὅρςις εἰσαάξ. αὐτ.)., ς8.. α ἴα 
ἰεχῖυ, ἰοἡ Παρεῖ πιᾶγχὸ ἰηξοτίοῦ πιδῶυ ἔοεῖς ργπιδ, 9. λ ὅγις τοῦ. 
α καὶ ὅςις Ατιη. 1. δἰ ἴφυε. Ατπη. Εά. εἰσάξει) ἐξαξει ςς. εἰσ- 
ἄξεις (Βς) ῬμΠο Ἰ. ς. αὐτὰς 25], ΑΙά. Ρΐο 1. ς. συνχγ.} 
Ἔ μα Οεοσς. Κυρίκ] (ωργαίοτίρι. μεῖπια 'τπιδπῦ Ατῇ. τ. ὡσεὶ] 
ως Χ, ςς, το, ό4. Αἰεχ. 1ἰρί, χηδῖίυς φυὶ ἀϊςἑυγ 'π Ερ. κά Ηετγοη. 
Ῥ- 3- οἷς οὐκ ἕξι πεοιμ.} ποη λαύεπιο; ραβογεπε ϑῖδνυ. Οἷἶγος. οἵἴς] 
εἰς πιεπάοίε ἡς. ἔς.) δε Αππτ. τ. αἰίφυς. Αἰτη. ΕΑ. 

ΧΝ]Π. τρ. Μωισ.} ΜοΗῦῖ Οεοῖς. ἐαπ Δἴ) Ασῆι. :. δ φυθ. 
Αττο. Ἑά. λέγων] αΑ 8. εὐπὶ “ ἤφπδηι ΑἸεχ. Αγαῦ. :. 2. 
εἰ ἀϊεεόαν Οεοῦς. εἰ ἀϊεῖν Αττα. τ. αἰΐίϊαυς. Αται. Ἑά. λαξε) 
Ἔν πη. τ. αἰίφις. Ασπν. Ἐά, πρὸς σιαγτ.) πρ. ἐαντ. τ, 
19. 30, 32. 44, 8, ς9, 73. 74. ἴ08, 131, 134. (οπιρὶ. (δι. Νὶς. 

ϑίλνυ, ἡυίᾳ. εχρτπύς μεϑ᾽ ἑαυτὰ δ5ἰαν. Οἶτορ. εχρηπης πρός σε 
Οεοηρ. ἰδὲ Απῃ. τ. δϊφυς. Ατπι. Ἑά. Ἰ[ηστν] τὸν [ησ. τό, 30, 
ς4. ζ7ν, 59, 77, 895, 118. 128. ΑἸά. ΑἸεχ. (ὗλι. Νὶς. ἱγεη. 470. 

ἢς ρείπιο, (δὰ τὸν ροῖε ἀείεϊ. 11. εχρεπιϊς Ἰσε τοῖς. Ναυ"] 

Ναυι )ς. Ναΐξὴ (οπιὶ, ἄνθρωπον) ανϑρωπος (Ώς) )γ.. δι] 
δὶς εχ ὅςις οδίδπνο ὕιο οοιτεχεγιπι Εσίμογες ἦ αἴίςδωὶ. Ετγροὸ ὅς οἀϊάϊ. 
15. ὡς 10. οςις 18, 128. Αἰα. ὃς ἔχ. πν. ἰν ἐχντ.] εκὶ ἤμέπσως 

Ἵ,! “Α͂ δριεαε Οδοῖς. ἐπ φιο εβ δρίγιν Ἄττῃ. τ. αἱΐφυθ. Ασπι. Εά, 

πνεῦμα} - Θεου Χ, ΧΙν, 44. «4. ςζν 74. 7ς» 76, 84) τοῦ, τοϑ, τι8, 
134. τρί, Αταῦ. τ.2. ἑαυτῷ} αντω τοό. ὥς ρτίπιο, (δ εαντω 
ἐχ οοὐτ. ᾿ι6. αὐτόν) αντω ςό, 129 Οοιηρί. αὐτόν---αὐτὸν ἴῃ 
οοη. 19} α αἰϊεγυῖ. εἴ 4υδὲ ἰὶς ἰηιοηαςςηϊ ς3, 110. 

ΧΙΧ, αὐτὸν] α ὙΠπεοάοτει. ἴω (ας. Νίς. δά .  ἕναντι τι" --ὖ.- 
ἀντι 23} , Ρεϊπιυπι εἴ αυα ἐς ἰυϊειδοεηϊ ς 3. ἕνχντι 19) ἐναντίον 
59, ός. Ὑμεοόοτεεῖ. ἰ. ς. Αροϊϊϊπαγ. ἰθ4. Ἐλιαφ.} ΕΠ]ίαπαν Οεοτς. 
Ασπῃ. 1. δίᾳυθ. Ατπι. Ἑά. καὶ ἐντελὴ τ" -- καὶ ἐντελῇ 2} α Βυῖ- 
ογὰ εἰ 4υα» ἢἰς ἰπιεηδοεης 44. Αγπι. τ. δ φυς. Ατὐτι. ἙἘὰά. καὶ ἐνγ- 
τιλῆ αὐτῷ] α ἐντελ. αὐτῷ ΧΙΎ, 18, τιτ8, 11:δ. 4. ΟΠΊΏΪ8 ζοπιρὶ. 

Ατῶδ. τ. 2. οπιηίδ υηςΐδ ἱηοϊυάΐτ ΑἸεχ. ἐντελῇ 15] ἐντελει 9, 
)1, 74) τοῦ, τ517 134. ἄς Ρπηο, (δὰ ἐντελη εχ οοῖτ. ΝΠ]. εἐντελεις 
19. πανάδαδίε Οορί, αὐτῷ) αυτὸν )ς. ψερι αὐτοῦ ῖοθ. ἕν- 
ἀντι 292} ἐνάντιον τς, 19, 54, ς8, ὅς, γ4, γ)ς, 84, τού, 134. ΑἸά, 

ΑΙεχ. ΤΙ μκοάοχεῖ.]. ς. ἔμπροσϑεν Αροϊϊϊηατ. ἰδ 4, ερ ρεσιντῶι (Ες) 
Οεοι. τᾶσ. συναγΎ.} ψασ. τῆς συναγ. 535, ς4, 74, 120, 134. 
(ὐοπιρὶ. ΑἸά. Ὑπεοάοτεῖ. ἰ. ς. ψαντὼν τς. “Ἐ υιων Ἰσραηλ τοϑ, 
118. καὶ 3], 3, .(6.Ἡ ἐντιλῇ 2} ἐντελει το, τού. εγτειλα, 

Χ, τς, τό, 48,30, 32, ς2) ςς, ς), ὅ4, 73ν 779 131. ΑἸά, ΑἸεχ. (εἰ. 
Νίς. ἄς ἴῃ ἴεχῖυ, [δὰ ἐντελη πιᾶγρο ὃς. ὥς εἴΐδπι ἴῃ τοχῖυ, (δὰ εελη 
τλᾶγᾷο ὑγὶπιλ πιᾶληυ, 110. ἔντειλε ἰρῆ, -Ἐ αὐτοῖς τς. πιαπααδίεὶς 
ἔοτῖς Οορι. περὶ αὐτοῦ] α Οοπηρὶ. “» ῥγαηγϊεῖς, (εὰ ροίξ περὶ, 
ποὸπ ροίξ αὐτοῦ, ροηΐς ἄφηυπι ἰοττηπαῖο, ΑἸεχ, κὼ ργαγηπίιης, ἐοὰ 
ποῦ δρρατεῖ ἤρῆυπι τεγηίηδίς, Αὐδῦ. σ. ἃ. αὐτῶν} τταντων τοϑ, 
118. 

ΧΧ. ϑώσεις) δωσει το. ϑώσης Ἰτεῃ. 473. τῆς δόξ.} τὴ δοξα 
44. τὴν δοξαν 29, ς3. ΑἸά. Θεοῖς. [μδἴίηὶ φυϊάδπι, τεῖε Αὐρς. εἰ 
ἔς, ἴεὰ ρετ αν εἶ ἡς {υρτγαίςερι. εὐπΊ ἰλαγεη ἔπρες τὴν πὶ δι ἔσρτα- 
(εὐρῖ. Ν]1. «ε χώνία Αὑς. δίαν. Μοίᾳ. Αττη. 1". εἰἴαυς. Ασππτη. Ἑά. 
ἐπ᾿ αὐτὸν} ἐπ᾽ αὐτὼ ἰῃ τεχίυ, (δὰ ἐπ᾿ αὐτὸν τῶτρο, 1. πασᾶν 
ΝΙ]. ἂν] , Ὑδεοάοτεῖ. ἰῃ (δι. Νίς. δὰ ἰ. Ῥγοζορ. ἰδ)ά. οἱ 
υἱοὶ Ἶσρ.} α οἱ )ς, το8. α οπιηΐλ Ασαῦ. 3. οσεπδὶ ργβεγοϊτῖς ϑίαν, 
Οἴχομ. 

ΧΧΙ. Καὶ 1.3] , ϑἷαν. Οἴτος. ἔν. Ἐλ. τὰ “9. ςἡσ. Α 

Σ κακαὶ Λακεῖ δι. βαύκπε (ας) Ατδῦ. 3. ἔναντι 15} ἐναντίον 16, 
ηἃ 

ΓΤ 

.} -., 



εν 

ΑΡΙΘΜ Ο Ι. 

ΚΕΦ. ΧΧΥΊΙ, 
᾽ ,’ ., ΨΦ δ᾽ »,} 2 "7}7ὕ 7 ἈΝ Ν ’ἤ’ ἣν δή 2, , ΦΈΡΕ. Ὁ 

Ελεάζαρ τῷ ἱερέως ςήσεται, καὶ ἐπερωτήσουσιν αὐτὸν τὴν κρίσιν τῶν δήλων ἔναντι Κυρίϑ ἐπὶ 

ιν ἵχ ἣ; τῷ ςύματι αὐτῷ ἐξελεύσονται, χαὶ ἐπὶ τῷ σὐματι αὐτὰ εἰσελεύσονται χὐτὸς χαὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 

ὁμοϑυμαθὸν, καὶ π᾿ιάσα ἡ συναγωγή. Καὶ ἐποίησε Μωυσῆς χαϑα ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριο' χαὶ. 

λαξὼν τὸν ᾿Ιησοῦν ἔςησεν αὐτὸν ἐναντίον Ἐλεάζαρ τὸ ἱερξωρ, χαὶ ἐγαντίον σάσης συναγωγῆς, 

Καὶ ἐπέϑηκχε τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ συγέςησεν αὐτὸν χαϑάπερ συνέταξε Κύριος τῷ 

οἸῈ 

ἔγαν "ἠδ )5} 

ΤῸΝ 2: ἄδγ. 

ῶ».Ψ49. 

Ῥῦπηα ΠΊΔΠυ15, 130. 
᾿ Φ ὦ » 9 ν 

δὐτα ἐπ αὐτ.}] α Οεογσ. 

Μωυσῇ. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Ἔντειλαι σοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸς, 

λέγων, τὰ ϑωρά μου δό ὑματά μου καρπώματά Με᾿ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας διατηρήσετε τιροσφέρειν ἐμοὶ 
ἐν ταῖς ἑορταῖς μ8. 

γνοὺς ἐνιαυσίας ἀμώμες δύο τὴν ἡμέραν εἰς ὁλοχαύτωσιν ἐνδελεχῶς. 
. 9 . δ᾽ » ε ’ 

τὸ τοπρωϊ, χαὶ τὸν ἀμγὸν τὸν δεύτερον “ποιήσεις τὸ πρὸς ἑσπέραν. 
’ 3 3 . ᾿ 3 ες δῇ ».» 

οἶφὶ σεμίδαλιν εἰς ϑυσίαν ἀγαπεποιημένην ἐν ἐλαίῳ ἐν τετάρτῳ ΤῈ Ιν. 

28, 10, 57, 723) 77. 8ς,) 120, 131. (αἵ, Δς. Ἐλεαξ.7 ΣΕ) σπαν 

Αττη. 1. αἰΐᾳυς. Αττῃ. Ἐά. καὶ ἐπερωτήσουσ.} και ἐπηρωτησωσ. 
τό. Αἴεχ. Τρ , καὶ ΑἸὉ. 3. τῶν δήλων) τὸν δηλον τυδηάοίε 

49. τῶν δουλων πιδπάο ρο)οῖδ ς 3. ἔναντι Κυρ.} κων ῥγαπτυνηῖν, 
{ε4 αϑεῖϊ ἤρπυπὴ τογη)! π416, Αὐαθ. 1. 2. ἐπὶ τῷ ςόμ.} καὶ ἐπὶ τῷ 

ς΄. τὸ. ἈΑ:τδῦ. σ᾿ 2. 7μπια «ΕΥ̓ δπερε οΥἿἦς ΟὈΥᾺ ἀτῦου! ς ΔΑὐζη. ἱ.Ἅ ΔἸ Π14υς. 

Ατπι. Ἐά. αὐτῷ 19] ζωρταίοσρι. δὸ αἱἱα τῆδπὰ του λαζαρ (ἢ) 
τού. Ἐχερεῖος δάγηοπέϊ Διργαίοτιρίοσ ρεὲῦ αὐτῇ εξ ἰητεἰΠρεπάυπι 
ἘΠΘΑΖΑΥΠ,. ἰξελεύσοντ.} ἐξελευσετ. 64. ΑἸά. καὶ ἐπὶ τῷ φομ. 

αὐτ. εἰσελ.} α τό, 1 31... εἰἴδπη, (ὰ (Ομ Π1}}|8 Γυργαΐοτρῆς ρει πιὰ 

σηᾶπυ3, ΑΓΠΊ. 1. κα ἐπὶ τῷ ςύμ. αὐτ. τού. κ τῷ ζ9. εἰσελεύσετ.] 

διελευσονται ς3. Ὡς τηᾶῦρο 129. εἰσδιελευσονῖαι τό. εἰσελευσεται 
ἀπ ἴοχῖυ, (εὰ εἰσελευσονται τηᾶγρο, 64. εἰσελεύσεται. ΑΙά, - Ρ Καὶ 

σης: (ἢ) ΑΥΔΌ. 1. 2. αὐτὸς] καὶ αὐτ. τό, ς2, 77, 131. Οαζ, 
ΝΙς. οἱ υἱοὶ} ,. οἱ ΑΙά. ΑταΡ. τ. 2. ῥγωπιηϊυπε σαντες 10, 44, 
ξ4, 74.» 78». 76, 84. τοῦ, τοϑ, 118, 134. ΟΟΠΊΡ]. φῥγατηϊτας ἰ46πὶ 
{0 ΝΜ ἴὰ οπεσγαῶς. πλίποσο ΑΙοχ Ἶσρ.} αὐτου 16. ἡ συναγ.} 
α ἢ ςο. 

ΧΧΙΙ, Ὑοϊιτλ ςοϊηπηδ αν 1ε4 δάϊοτρῆις δὰ πιλυρίμετη Ἰηξετίουεπὶ 
ὀυγηδ ΠΊΆΠῸ8, 130. ἐκοίησε -Ἐ δ Οορι. χαϑ} καϑαπερ 
“4, 84, τού, τοϑ, τι8, 134. αὐτῷ Κύρ.] Κυρ. αὐτὼ 16, 44. 
ἀυτω ο Κυρ, ξς. -Ἐ ὁ Θεὸς ΑΙά. σόν. Οἴἶτος. Ὁ ογρ. Ἶησξν] 

ἐχρεπης Ἰσὰ Οεοῦσ. ἔςησ.Ἶ δἰ ροίεῖ! 5ῖαν. Οἶτος. Οεογρ. αὐ- 

τὸν) καὶ Οεογρ. Ασγη. σ. αἷἴφυθ. Ασῃ. Ἐπ, καὶ ἐγαντίον] καὶ εν- 

αντι τῦ, ὃς. (οπηρῖ. α ἐναντίον τρό. Οὐδογύ. , καὶ ΑΥ20. 1. 2, 
συναγ.} τῆς συναγ. ς3,) ξ4.7455 ὃς. ΑἸά, Ατπη, 1. αἰΐφυθ. Αὐη. Ἐά. 

ΧΧΙΠ. ὙὙοΐυπὶ ςογηπιᾶ α, ἴεά δάίςτίρῆε δὰ πιαγρίπεπι ἱπβεγίογθηη 
τὰς χεῖρ.] ἴῃ πυπι. Πηρυ ατὶ ἐχρτιπιῖς Αὐτὰρ. 3. 

συνές-. αὖτ. τονε ιειίαυϊε διρτε Αυρ. 

κεὶν ἡ μπε αὖ σπίνια (ἢ ς) Αὐπι. 1. αἰϊφις. Αὐτη. Ἐὰ, συνέταξε) 

ἐνετείλατο ς4) 75. 1τοϑ, 118. Κύριος} α 53. 

Ἷ,͵ Ἡυς τείοτξ ππᾶῦρὸ ῥγϊπιᾶ πλᾶπι Χαὶ εἰπῇ ὥρος αὐτον' οἱ 

ὀοφϑαλμοι σοὺ 'δοσὰν οσα εποιησείτοις δυσι βασιλενσιν, ουτω “ποιήσει 
Κύριος τασαις ταις βασιλειαις εἰς ας σὺ ταρελευση, ου φοξηϑησητε, 
μαν Κυριος οΘεος σὸν αὐτος τοολεμήσει αὑτοὺς μεϑ᾽ υμων" καὶ ταῦτα 
κειτᾶι ἐν τῷ Δευτερονομιω 1290. Ηαθεῖ ἐφάφηὶ ππάγρο, πΙΠ αιιοά τερο- 
ταῖ τυαρελευσὴ εχει, εἰ φρδηϑηση, ὃς. Θ᾽ 1114 Ἰοραπτυγ Τευτ, ἢ, 21, 
25. ιάε νεῖο ῃἰς Τεχίαπι ϑαυηδγίϊαπυπι. ἐλώλ.] εἰπε ς8. δῖαν. 
ΜΙοίᾳ. σρ. ωυνσ. Μωυσὴ ς8. Οεοῖσ. εασὶ ΜυΣ Ατγ. χ. 8}11- 
αις. Απῃ. Ἑά. λέγων] , Οτΐρ. ἷν, 173. ΑΥὰΡ. 3. δ ἀδεεδαὶ 
Ὀεοῖσ. εἰ ἀεὶ ται. τ. αἴας. Ασπι. Ἐά, 

Π. Ἔντειλαι] ὠπαγίειλαι Οὐς. ἱν, 173. καὶ ἔρ. τωρ. αὐτ. 

λα 58. αὶ τωρ. αὖτ. ΘΟ στρ. εἰ ἀϊεεε ἐς Αττὰ. τ΄ αἴΐαυθ, Αὐτὴ. Εά. 

λίγων α 58, 82. Ατηι. 1. Αἰ ἰίχυς. Αγη. ἘἙά, κω ργατηϊττυης ΑΙδχ, 

Αγὰθ. 1.2. τὰ ὁ δορά μου} α 53. Οεογξ. τὰ δόματα μα ῬΗΪο ἱ, 
18 ς, 1εἀ 4101 ὧς αι. δόματα] δῶρά ῬΗϊο 1. ς. [δὰ 4118] υἐ ἵ αῖ. 
41) ἸΠΟΙ5 που, Ργωτηῖς Οορῖ, εἰ οὐδη ἀΙισἶἷο ΡΥ ΑΥΔΌ, 2, 

εἰ γγτηϊπιπε Ασπὶ. 1. Ἀπίαυθ. Ατιη. Ἐ4. Ὄχρεϊπηῖς καρπώματα ουπὶ 
αὐϊουϊο Οεογρ. καρπ. μου] χαρπῶμα τὸ μου (Πο) ς9. κα ς2. 
χαὶ πόματα μοὺ ([(ς) 7γ.. καὶ καρπώματά μου Ογτ. ΑἹ. νἱ, ρατῖς 

Ὀυπιᾶ, 272... ἰοἀ 4{Π0Ὶ1 υἱ Ναῖ. δὲ ργαπητῦς συπὶ ἀπουΐο Ασαῦ. 2. 
εἰ φ»ταταϊκιυως δῖαν. Οἷἶτορ. Ασγν. τ. αὔίαυς, Αὐπι. Εὰ. ἐἼχρεϊχηϊν 

Καὶ ἐρεῖς ρος αὐτὲς, ταῦτα τὰ χαρπώματα ὅσα προσάξετε Κυρίῳ, ἀμ- 

Τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα “Ποιήσεις 

Καὶ ποιήσεις τὸ δέχατον τῷ 

Ὁλοχαύτωμα ἐνδελεχισ- 

ϑύματά μου Όεοτφ. εἰς ὀσμ. εὐωδ.} 4, γε. ῬΙΐο ]. ς. εἴ, 4αδη- 
τὰ πὴ νἱἀεῖυτ, 4116] φυοαιθ. ὀσμὴν] εἰ οαἱογο»: ζὰτῃ ἀπτίουϊο Ατδρ. 5. 
διατηρήσετε) διατηρήσατε Χ, 44, 9, 7ζ. Αἴεχ. Τρ, διατηρησητε 
130. 111. Αἴ. 1. αἰυς. Αταϊ. Ἐά. τηρήσατε ἱπῆηυαε ΡῃΠο ἴα 
80]. 1εἀ δϑιατηρήσαϊε Παδεῖ 4110], εἰ διατηρήσετε δαθεῖ ̓, 1θ8ς. δια- 

τηῆρ. προσῷ.} οὔενειϊτ εα Οορῖ. ἐμοὶ] μοι Χ, τς» τό, 18, 18, 30, 
ξ3» 60), 64, 73») 128, 129, 130. (σῃρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δὲ. Νῖς. Οής. 
ἷν, 173. λ 8, 111. (ὐορῖ, Αγη). 1. αἰ ΠἸαυε. Αγαι. Ἑα. ταῖς 

ἕορτ.} τοῖς χαίροις ΤηΔΤΡῸ Χ, τοῖς καιροῖς μου ταῖς ἕορτ. Τρ, «γ- 
αἰδεν ρταυντος δ᾽ιν. Οἰτζον. μὸν υἱκ.] ὑμων 64. 

ΤΠ. τῦρ. αὐτ.] -Ἡ λεγὼν 1. ὲε Ατη. 1. Αἰτίαυε, Αγ. Εά. 

τὰ καρπώμ.. .1 ἄοηα σαπλ αττίουϊο δ᾽αν. Οὐἶτοσ. α τὰ Ασῃηι. -. Δἢϊ αιιδ. 

Ατῃ. Ἐὰ. ὅσα} αὶ 19, 53. 59) 129. ὦ 1ς, τό,.18, 28, 10, ς2, 
64, 73, 8ς) τοβ, 118, 128, 121. Οοπιρί. ΑΙά, 1 ρῦ, θῖν. Οἤτορ. 
Ἄτστῃ. 1:. αἰΐφυς. Αστη. Ἑά. προσώξετε) τροσαξεται το. τρος- 
αξειται ἢς. τῳροσαξατε 31. προσετάξατε (0) γι. προσαξ. 
Κυρ.} τροσετχξε Κυριος τοό. Ἰτροσεταξζε τω Κυρ. ς3. εἴ τῶ ἰηζΐοῖ- 

Ροπυηξ τό, 30, 44) 52) 71), 73) 77) 83»ν 130, 131. Οτΐᾳ. ἵν, 173. 
ἐνιαυσ.} αὶ Αππτ. 1. αἴϊφυς. Απη. 4. ἀμώμ.} ραγος ἐπεπεσεμζαίος 

Ἄτγητι, 1.Ἅ δύο} α Αγηι. σ. τὴν ἡμ.} οναπὶ ἐδπβογε Αττη. 1. ἱϊὶ- 

ᾳυς. Αγ. Εα. εἰς ὁλοκ.}] α 43. ὁλοκαύτωσιν] ολυκαυτώμια 
129. (οπρΙ. ολοκαρπωσιν ξ4, 75. ἐνδελεχ.] {αρταίοτίρε. ττᾶν- 
γτοότεν (ἢ) ἃ γοσδηϊίοτο τηδηιῖ 1ού. 

ΙΝ. Τὸν ἀμν. 19} οὐ Ργεπττυπί ΑΠΡ. 1.2. κα Ασγαδ. 3. κα τὴν 
Ατπι. σ. δἰἴψις. Ασπη. Ἐά. τὸν ἕνα} {πρτγαίςεῖρῖ, ῥυπὰ πιᾶπι 
Ἀτῃ. 1. ποιήσεις 1] ποιήσετε 1], Χ, τό, 18, “8, 20, 30, 32, 
ζ2, ςς, ς7., το, 64, 73, 77. 85. 128, 1211. ΑἸὰ, Αἰοχ. 1ἡρῖ, (αἴ. Νῖς. 

ΑτγΔΡ. 3. ϑίλν. Μοίᾳ. ποιησεται, (ε4 (ρεγ αἐ εἰξ ε Τυρτγαίςτιρε. ρτηια 
ΤΔη, 120, ἡαεία!ὶς δῖαν, Οἰἶγορσ. τὸ τοπρωὶ} α Αἰϊτεταπὶ τὸ 

ΝΗ, Χ, ΧΙ, ςό, ς9,), 71) 74, 75. τού, 110, 111, 134. Οοπρὶ, Αἰά, 

Αἰεχ. Τὴρῦ, αι. Νίς. δίαν. Απῇ. σ. αἰϊΐψις. Ατῃ. Ἐά, τὸν 
ἄμν. 2] ,. Α1Ό. 3. δεύτερ.] ἕνα. τό. αἰΐωπ Ατδο. 2. -σοι- 

ἤσεις 25] τοιησετε Χ, τό, 18, 28, 29, 30,32, ς2,) ξ ζ» ς7, 59, 64, 73, 

27, ὃς, 128, 130, 131. Αἰά, ΑἸεχ. 1ιιρί. δι. Νὶς. Αγὰθ. 3. “αείοπέ 

Αὐηεηὶ Οοάά. αἰϊφιϊ!. Ασπν, ΕἘά.. τὸ πρὸς ἑσπέραν} τὸ ἐφπεραν 

73, 13:1. τοίσπερας τό, ς2, 5). Οἵ. Νίο, κα τὸ ΑΙα, 1 ρῖ, 5ῖαν. 
Μοίᾳ. 

ν. Καὶ σ΄ τὸ δόκ.} α ἷπ τεχῖυ, δὰ μαδεῖ τηᾶγρο, Ψ11. κ Ῥγασγηῖτ- 
ταπηῖ (40) ΑΥδρ. 1.2. ποιήσεις} “-- πυΐὶς νοοῖ ργαπιτῖς ΑἸεχ. 2α- 
εἰείς ΑΥΔΌ. 1. 2. ἡαείαιε δἷαν. Οἴύορ. ο[Φ}} υφι τό, 18, ς, 

131. υῷει ζ9. οἰφει, Τξἀ {υρετ εἰ οἷϊ ε (πρταίοσίρξ. ργίπιδ τηδηυ, 130. 
οἰφεὶ (περὶ. Ἔἐχρηπις ἐφὶ δῖαν. Οὗτος. σεμίδαλιν] σεμιδάλεως 
ξ2. εἴ ἢς, ᾿Ιςεξ ἀναπεποιημένην Ῥᾶμὶο ροῖ αθελῖ, 9. εἰς ϑυσ.} 
α Ἀπ. 1. δϊαιτε. Ατπι. Ἐά. ἀναπεποιημ.] πεποιημενην ς. ἄνᾶ- 
πεποιημενης ζ2ὥ. ἐν ἐλ.] κα ἕν ς2. ἐν 2.] α τὸ», 53, τό, .τοϑ, 
120. ΟΟΙΏΡΪ. εἰ ὅς. Ατὰῦ. 1.2. τετάρτῳ) τῷ τέσ. Ν]], ΧΙ, τύ, 
18, 44) 74) 84, τού, 134. τὸ τέταρτον το. ΑΤΡ. 1. 2 τοῦ ἐν] 
α 43. ἵν] ὥς, (δά εἰν υἱ νἱάετυγ Πιρτοπρίο, ΚΠ. εἰν 11, τς, 18, 

1οὸ. 64, 7ς, 85, 130, 121. Αἰά. -Ἑ μέτρου 753. ιΐεῖυν δκοροιί τ 

δῖ εχ πλλγρίηςδ ἱπάυέξιιπ). οἱνε ΓΊΔΓΡῸ Ῥπια ΤΏΔΕ 130. 
ΥΙ. Ὅλοκ.] ἐπ ἀοϊοεσεβισι (ορι. ὁλοχ. ἐνδελ.} τον ενδελ. 

ὅλοκ. ζ3. ἡ γενομ.} -Ὁ ϑυσία Ογτε. ΑἹ. 1, ματα μεΐίπια, ό22. οἱ 

7.ὅκςα οἱ 8ιλν. ΜΜοίᾳ. Ασπι. :. αἰΐχψυς. Αύπι, Εα, Σινῷ} Σιναῖ. 

22. 

22, 

ΚΕΦ, 

ΧΧΥΠΣ 

Ι, 2. 

ϑ 

4. 

ᾶ 

6 

, 



ΑΡΙΘΜΟΟΊΪ. 
ΚΕΦ. ΧΧΥΤΙ. 

“4΄)͵. ς ᾿, 3 “"»Μ “4 ᾽ : ΠῚ » ᾽ - Ν » “ Ν μ᾽ δ᾿ 

7. μᾶ, ἡ γενομένη ἐν τῷ ὄρει Σινὰ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. Καὶ σπονδὴν αὐτὰ τὸ τέταρτον τᾶ ἴν 

8. 

14. 

δον. 3 ἰᾷνι με ϑ ς γν 9 δὴ ΦὩΕΝ Κ 4 

τῷ ἀμνῷ τῷ ἐγ" ὃν τῷ ἀγίῳ σπείσεις σπονόην σίχερὰ υρίῳ. Καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον παι- 
΄ Ἂ, ᾿, ε ΄ ἝΝ Ἁ ΄ 3 96 ΄- ." Ν Ν 9 “Ὁ » 9 5 ΄ 

ἥσεις τὸ προς ἐσπεραγ' χατα ΤῊν ϑυσίαν αὐτᾶ χαὶ χατὰ τὴν σπονδὴν αὐτὸ “ποιήσετε εἰς ὀσμὴν 

εὐωδίας Κυρίῳ. Καὶ τῇ ἡμέρχ τῶν σαββάτων προσάξετε δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίας ἀμώμους, χαὶ δύο 

δέχατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίω εἰς ϑυσίαν χαὶ σπονδὴν. Ολαχαύτωμα σαξξάτων ἐν ω μ ΄ ) μ 
9 ’ Σ)}ἢΝ ων ς ᾽ ωὴ Ν, ᾿. .ν δ 5 .“ 

τοῖς σαξδατοις͵ ἐπὶ τῆς ὁλοχαυτώσεως τῆς διαπαντὸς, χαὶ τὴν σπονδὴν αὐτϑ. Καὶ ἐν ταῖς γεο- 

μηνίαις προσάξετε ἑλοχαύτωμα τῷ Κυρίῳ μόσχους ἐκ βοὼν δύο, καὶ χριὸν όγα, ἀμνοὺς ἐνιαυαίες 
Ν » ’ » ἰν φ “Ὁ ε ἈΝ ’ 

ἑπ]ὰ ἀμώμες. Τρία δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ, καὶ δύο δὲ- 

χατὰ σεμιδάλεως ἀγαπετοιημένης ἐν ἐλαίῳ τῷ χριῷ τῷ ἕνί, 
πεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τῷ ἀμνῷ τῷ ἐνὶ, ϑυσίαν ὀσμὴν εὐωδίας κάσπωμα Κυρίῳ. 

Δέχατον δέχατον σεμιδάλεως ἀγα- 
Ἡ σπονδὴ αὐ- 

“. λΩ ΦὧΦὧΩ νΝν " ᾽ὔ “ς᾽ ΩΝ . φ΄ " ἊἋ» “Ὁ ἰο Ὃ ἢ » Ν τ 7 

τῶν τὸ ἥμισυ τὰ ἦν ἐξα! τῷ μόσχῳ τῷ ἐνί' χαὶ τὸ τρίτον τὰ ἵν ἔφα! τῷ χριῷ τῷ δν1" χαὶ τὸ τέ- 

ς4. εἰ}, ΑΙ. 1. 
ἃς ἰη εχ. πιίῆογε Αἷεκ. 

Κυ,.) τω Κυρ. 44. 

ΜΗ... σαχονδὴν 19] σπονδὴ ςς. Αἴεχ. αὐτοῦ) ἀντω 19. γε. 

ΑΙ. ἱ, ρασῖε μήπιδ, 628. τὸ τέτ.)} τω τίταρτω τό. ἵν} εἰν ας, 

6 )ς. 84, 130,13}. Δἰή. -Ἐ οενον 4... 74. γὅ, τού, 114. Αγαῦ. τ. 2. 

ἐν ((ς) ς3. “Ἔ μέτρου τοὺ οινου 7ζ. οεδοῦ ΠιΆΓῴΟ Χ, 8ς. πρεβεγα, 

Ἰοὰ υὑποὶς ἰροϊυίυπι, για τῶς δῶν, ΔΙοίη. τῷ ἂμ. τῷ ἐν) 
α Ασαῦ. 2... .κἃ τῷ ἰαϊίλίς Ατπ). «. αἰήσυς, Απη. Ἐσ. ἐν τῷ αγ.) 

ἐν τῶ ἐνὶ 71. α Αγ. 23. σπιισ.} τῆσεις ς. τόρισσεις τό, ςξ, 

τιι, (ἰδὲ. δὶς ἐξεχσε υά Αταδ. 3. οἱ ὑτγιαπιυης Αἰπῃ. 1. δἱιὶ- 
ης. Ἄπῃ. Ἑάὰ. «ἰχιρα) οἰγου ζ6. φΦινὸν ζς:. ἐκ 4.πὸ ἐπ οιαπέ 

αχε0 Ατοὺ. ς. Κιρ.) δὶς υἱυσὺ ρεσιπῖτ Αγαῦ. 4. 

ΝΠ. Καὶ 1.3), Οεοζ. ποιΐσεις) πσατι πιλῆζο ρεῖπια τηλδυ, 
υἱ ἱεγεγεῖυγ ποιησάτε, 139. τῦοιγσωσιν ΠιᾶγρΟ ὃς. τ κν Αγαῦ. 8. 

τὸ} α {4 )ς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ρείπιδ, 6:2. χατὰ 1] καὶ χατὰ 
ς0. ϑισίαν) ενωδιαν ξςῳ 7ς: αὐτὰ κι") δι Ν᾽ ἴῃ εδαπθ. 

πιϊποσς τὴν προινὴν ΑἸεχ. αὐτὰ τ᾿ --αὐτὰ 259] , ροϊεειπυπ) εἴ 
4185 ἢν15 ἱπιεηδεςηῖ 16, ς2. ς7, 73, 7)- ἐδόεπῃ υὑυπςὶς ἰης υὐϊῖ, (ωρ- 

Ῥεῖ {τ}. δὸ Ἑδΐογε, (δι. Νὶς. κατᾷ τὴν στενὰ.) χατὰ 44. 
“αεω ψόσείοπεα Ἀταὺ. τ. 2. ποιήσετι}) προιησεις 128. ΑἸή. Ογε. 

ΑἹ.1. ᾿ς. δίαν. προιησι, 18, τοιησονταῦ Πλλγο ὃς. ποιηϑησεται 
218. ποιῆτε (ας) Οοαιρί. καὶ ρεσραντυοϊ 44) 74) 76, τού, 134. 

ἢ χσρπωμαι (8. Κυρ.} τὼ Κιρ. τό, 44. 57ν 173» 77ν 106. (ζ. 
Ν)ς. Ογτ. ΑἹ. 1. ες. . 

ΙΧ. Καὶ τὴ ἡμ. τῶν σαδᾷ. προσαξ.} “- οἱ σβιν ἄς. εοὐυτῇ 

ὅ ξιιο τεγηνὶδὶ; μοΙ αὐεγεα, Ασαδ. 1. 2. καὶ τῇ τὴ δὲ το, τι8. 

α χαὶ (εοτς. τῇ Ἴμ.} τὴν ἡμίραν ξ,. 7. 82. 4 ͵εόκνε ζὰπι ἅττὶ- 
ευἷἱο Αῦ. 31. ἐν ἀἰϊς δἷαν. Μοί4ᾳ. Ατιη. ᾿. δίϊαυς. Ασι. ἘΔ. τῶν 

σα 3.) τῶν Ατπι. τι. αἱ ίηυς. Απη. ]. προσαξ.} προσέταξε ((ς) 

γ)3ν. τού. εὐἱὰ ’“ὦὩ οοῖλι Αἰεχ. “7: :α Ἀταὺ. 1. 

αυσ. ἀμ.) ἀμν. αμ. ενιανσ. δυο ς4. ἀμν. τνιχυσ. δι. 7... αἀμωμ.) 
ΚΕΙ͂ Ῥγειμτοῖ Ἄπῃ. ᾿. δι. ατα]) διχατα; ζ0. αναπ. ἐν ἐλ. εἰς 

ϑυσ.} εἰς ϑισ. ἀναπ. ἐν ἐλ. Δ 1], Χ, τό, 18, 28, 29, 30, 32, ς 5» 57, 

ς8, :9. 049 73», 77,, 81, ὃί, 1τοϑ, 118, 128, 110,. 111. ΔΙά. ΑἸεχ. 

1ρί, Ατρ. 1. 2. δίαν. Οἴἶγοζ. αναπ. εἰς ϑυσ. ἐν ἐλ. (αἴ. Νίς. 

ανλπιεποιημίνης) αναπεποινγμῖνα ς3. ἐν ἐλ.} α ἐν ς 3. ϑυσ. καὶ] 

α Οεογζ. σπονδ.) “ αὐτου ς8. (οπιρὶ. δίαν. Οἷἶγορ. τ: ἰάεαι 

ῃ εἰιαταέϊ. τυίθογε Αἰεχ. σποιδνν ἀντου ὨᾶΓΟ 8ς. 
Χ. Ὁλοκαύτ.] ολοκαυτωματα 3. (ντ. ΑΙ. ἢ, ραπῖδ ρείπι, 6421. 

ολοχαυτωματος 11], Χ, ΧΙ, ας) τό, 18, 10, 18, 29, 30, ς2,) ς ζ, 47, 58, 

(» ὕψ. 73») 77. 8:. 1οϑ, 118, 128, 135. 111. Αἰά, 1 μή, δι. Νῖς. 

Αγαωῦ. ᾿. 2. ὕδοτφ. Αγπὶ. σ. δἰΐφυς λγην. 1. 

Αἰβαη. ᾿,, 42. τατό ἐγὶν ὁλοχαύτωμα (ὐντ. ΑἹ. ]. ς. ὁλοκαύτωμα 
δὴ επιαγαῶ. ταΐμοσε Αἷεχ. σαξζατων) σαφξατου Χ, ΧΙ, ιό, ι8, 
10. 28.320, ς ς,) (7) 58, ς9, 64, 779 1οΒ, 118, 128, 141. Αἰ(. ΔΑἰεκ. Εἱρῖ. 
(δε. Νις. ὕδοῖγ. ἔς ἰῃ ἴεχῖυ, ἰεὰ σαδδατων πιλγρο μχίπια πιᾶπυ, 
110. σαδδατου ἰπ ἴεχῖι, ἴεὰ σαδδατων πιλῖρο ὃς. σεδαρου (ἢ) ᾽ς. 

ἐν τοῖς σαξϑ.} εν τοῖς σαόδωσιν (ἢς) 10ο. σαδόκσιν Παγρο ὃς. 
ἽἭ αὐτου ς8. ΑΙλ. :. 2. ἀντοῦ ΠΙΆΓΡΟ ρυλτΔ πῆϑηῃ 130. α Ατδῦ. 3. 

ἐπὶ] αας, ὅς. εἴ ρεν Αππ. 1. αἰϊΐφυς. Αγπν. ἘΔ. τῆς διαπ.) 
εἴ ἐν ο»ηΝὴ “ἐπιρογε ΑΓΑῸ. 3. καὶ τὴν σπονδ. αὐτοῦ) χαὶ τ. σπ. αὖ- 

τῆς Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε μεῖπιδ, 623) 624. κα χαὶ Αγ. 1. ἃ. κα οπηηΐα 
Αμϑῦ. ς. : 

ΧΙ]. νεομην.} νουμαν. Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 4.44), 57, 49, 64, 73, 
74) 74ν γ7ύ, 727, 82, 84, ὃς, τοῦ, 128, 134. ΑἸά. ΑἸἰεχ. [ἡρί. (αι. 

Νις, { οβνάκπ Αἰαῦ. τ. -Ἑ οογυε Ατδῦ. 2. τροσάζετε] εἰς 

εὐωδ.} ἘΞ καρπωμα ς8. -Ἐ ἰάεπι (δ 
Ἔ ήεα {} ΝΚκ Ατδῦ. 1.2. α Αγαῦ. 3, 

ΠΡΟ 

Α 4 ’ 

Χαι οδλοχὰ ὑτωμα 

ἸΆςεπι ς2, 43») 49, 118. 

ΠΊΆΓΡΟ ργ πη τπαπῦ, υἱ προσαξεις ἰεχοτεῖυτ, 130. πρροσαξεις τηλγβοὸ 
8ς:. προσαξατε 44. ὁλοκαύτωμα) ολοκχυτωματα 10 1], Χ, 

ΧΙ, τς τό, 32, 44) ξ2, (3. 57) 9, 73ν 74ν 2)» 82, ϑῳ δ, τού, τοϑ, 
129, τὸ, 111. ΠΓΙρύ. (δῖ. Νὶς. Απῇ. ει. δϊᾳυε. Απῃ. Βά. ὁλος 

καύτωμα ἰπ οἰαγοΐῃ. πηηοῖς ΔΙοχ. ἐν δοίοςαυβενε δίλν. οίᾳ. εἰ 

ρΡτγαπιτις Οεα. τῷ Κυρ.} α τῷ ΝΠ, ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 32, 
ξς, ς7, 49, ὅφ. 73. 7.3. 8. τοβ, 1238, 120, 130, 111. ΑἸά. Ζρζ 
Ολι. Νίς. καὶ κρ.] α καὶ Χ, τς, τ6, 28, 44) 53, 549 5.5» 57» 59. 64, 
1. 73» 749 γ6, 7γε8ς, τοῦ, 1ο8, 130.) 131, 134. 1{ρί. ἀμνοὺς} «ἰ 
αγυο;, Αταῦ. τ. 2. 3. Οεοῖζ. αμώμ.)}) α Ασαν. 3. Ασιῃ. ᾿. δἱ - 

4υς. Ατγηι. Ἐή. 

ΧΙ. Ὑρία)] ον ργσπιισυηὶ τωρ. 3. θοῦ. ἄστη. τ. εἰύᾳυς. 
Ατπι. Ἑὰ. δικατα ι"] διχχτας (ἔς, δπἴδγα ἱπλιϊαὶ, τ ος:5 (σαυει8 
εδίυ κειτ πΔ1}) ςο. σιμιδαλ. 1.3] { ϑνσίαν Πιὺ κΚ οἱ ἴ0 ςδαγωξ, 

ξηϊηοις Αἰεχ. ρεαπιυπε (σεν βεὶκ αὶ Ὁ Χ ΔΘ}. 1. 4. ἂνᾶ- 
πιπ. 1.5] αναπεποιημένα «3. τ ιφυρα νης 108. ἐν ἐλ. τ----ἷἀν 

4λ. 22] α ροβτγεπιὰ εἴ φυα δὶ5 ἱπίςγμιςεδι, (ςὰ ἀείρξγυπν ὰρρίενΐ ἴῃ 
τηδιγίπε τόση β πιδηῖ5, τοῦ. κα ἐβάςπι ἰπ Ἰδχίυ, (εὐ δαϊΐοτιραϊ πηλγγιωὶ 
Ρεΐτια πιδῆυδ, Ασα. τ. μόσχῳ] κριωτ6. καὶ δύο δι». σιμιδαλ.] 
χαι δέιατον σειμιδ. 110. - εἰς ϑυσιαν Χ, ς8. ρ΄.  ϑυσίαν ὧδ 
": εἴ ἴῃ εἰαγδῶ. πιίποῦε Αἰεχκ. τὸ ὧδ αὶ εἰ (σεν βείμπε δὲς. ((ς) Αταῦ. 

1.8. κ Αὐηκεηὶ (οάά. αφυὶ Απη. Ἑά. ἀνχπιπ. 25] ἀναπιε- 
ποιημῖνην (ἢ) πιᾶγζο το. αναπεποιημενα ς3. πιφυβραμεένης τι. 
ἐν ἐλ. ὃ -- ἐν ἐλ. ἴὼ ςοπι. 1.3} α αἰϊσσυιγα εἰ αᾳυζ ἰἰ5 ἰῃϊε 3 Ηὶ ἃς, ςᾷ, 
ό.. κρίῳ} μοσχω τό. 

ΧΙἧ. Δίκ. δός.) καὶ ρυξεπιιταως 44, (4, 74, 74. 76, 84, τοῦ, 

1οϑ, ε18, 1314. (οπιρὶ. Ατδῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴτγοξ. Ατστ. ᾿, ἰῶ πιλγᾷ. 
Αττηεηὶ Οοὐϑά. τεῦφυ!. Ασα. Εά. καὶ ρεσηναϊς ἰῃ οἰδγαῶι. πιίπογε 
ΑἸεχ. κα αἰϊεγυπι δίκατον τό, 18, 19, 28, 29, 30, ςς, τύ, ς7, ςθ, 
69, 71, 73. 8ς, 11:8, 129, 130, 121. ΑἸά, (δ. Νὶς. 5[αν. Μοίᾳ. 

δε πιανε εείσεὶ Οεοξρ. σιμιδαλ.} ἘΞ εἰς ϑνοίαν 10, ς8, τοβ, 

ι18. (οσιρί. -Ἐ ϑυσίαν (οὐ κα εἴ ἴῃ σπαγδές. πιίπογς Αἷςχ, - ἰάξαν 
Αγδῦ. 3. ἰάοπι ργαπηπυηῖ ἔπε ἄξηο ΑτὰΡ. 1. 2. ἀναπεπ.) πι- 
φυραμένην (ἢς) 105) 1οῦ, 118. εραῥαγίαα Αὐξ. ἐν ἐλ} α 82. 
α δὶς 52. τῷ ἑνὶ} { Πὶς ἐν ἐλαίῳ ς 3. τῷ ἑνὶ --- τῷ ἐνὶ ἰὼ σοπη. 
14} α δἰτογυ γα εἴ αὐ 95 ο ΔοξΩΣ 71. ϑυσίαν) αὶ 19, 1τοϑ8, ε18. 

Ἀπ. 1. αἰΐφυς. Ατγην. Ἐκὶ. εἰς ολοχαυτωμα ᾿γϑεπλτς ς8, κς δοΐ- 
ἐαμ ων ΑΥΔΌ. 1. 2. εἰ ργααντῖι 812ν. Οἴἶζγοζ. ὁσμ.} εἰς οσμ. 
19, 44) 4, 74») 74. 76, τού, τοβ, 118, 134. δίαν. Μοίᾳ. ἐμ οιδτε 

δῖαν. Οἰἴἶτος. εὐωδ.)} -Ὁ Κυριω 30. α Αταῦ. 3. κάρπωμα 
Κυρ.] τω Κυρ. καρπ. 44.- α κάρπωμα (οτιρί. εχρείπιε καρκώμα- 
τος Κυρί» Ατγδῦ. 3. ποη ἰηϊεγρυπρὶς δὶς Οοαιρί. 

ΧΙΝν. Ἡ σπονδὴ] τῆς σπονδὴς (6. τὴ σπονδὴ ς1. (οπιρί. εἴ 
ἡ ϑαιίοκει φυτὰ ἀπτὶςυΐο ΑΥαθ. 3. εἴ ργαπηαηϊ ΑΥὰΡ. 1. 2. ὦ ρΓ2Σ- 

πιϊῖυηῖ, ἰοά α ἀπίουϊο, Αππτη. 1. δίφυς. Απῃ. ἘΔ. αὐτῶν) ἀντροῦυ 
ΧΙ, 19, 7.5. τού, τοϑ, 118. αὐτὼ 111. αὐτῶν ἰῃ οἰξτδός. πιίπογε 
Αἰεχ. - α οἱηο δἷδν. Μοίᾳ. ἵν 15)  υἱπὶ (Ὁ “ ΑἸ. :. 2. 

ἣν τ, 2,39} εἰν όᾳ, "ς. ΑΙ4ά. εἰν ἴῃ υἢ, εἰ “ 1. 11, 130, 131. 
πιεηίμν απςὶς Ἰηςἰ εἶ, τες ρει πυϊτεῖς δίλν. Μοίᾳβ. ἔςαι 19] 0 ϑ[αν. 
Μοί. τῷ μόσχ. τῷ ἱνὶ)] Φηκὶ οἱπίο Αταῦ. 3. τῷ ἑνὶ 19] 
οὑπὶ “Ὁ ἄρπαηί Αἰεχ. Αταῦ. 1. 2. τῷ ἱνὶ 1 --τῷ ἑνὶ 39} α αἰϊες- 
υἱγ. εἰ 4085 ᾿Ι5 Ἰηϊετδοςηξ γό. καὶ τὸ τρίτ.) “-- ὑγρπιπυηῖ ΑΙΡ. 

1. Ἅ. τὸ τρίτ.) α τὸ Ογε. ΑἹ. ἱ, ρας ρετηδ, όδᾳ. εχρείπγς τὸ 
τέταρτον Αιαῦ. 3. ἔςαι χ᾿--ἴγραι 39} α ἅϊπετυσ. εἴ φιαςΣ 118 Ἰηΐεῖ- 

ἔςαι τῷ κρίῳ τῷ ἐν! ] ἐς. τω ἀμνω Τὼ ἐν! 

ἐγ φριπὶ ὡνίει ΑἸ. 3. το ἄς. 

ἔζαι 3} α 48. 
19. τω ἀμνὼ τὼ ἔνι ες. ς8. 

δίλν. Μοίφβευε τῶ ἑνὶ 4.) οὑπὶ “» Ὡρῖδι Αἰες. 

7). 



ΔΡΙ ΘΜ Ο 1. 

ΚΕΦ. 
φω “φ "5" ἰϑι 9 ἐν» φ ΄ ρ᾿ 3 ἰω ρ᾿ 

ταρτον τῷ ἣν ἔςαι τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ οἶγου" τᾶτο τὸ ὁλοχαύτωμα μῆνα ἐχ μηνὸς εἰς τὰς μῆνας τοῦ 
ἐγίαυτᾶ. 

Ὡς : ,’  ἐεἐ Ἁ.. 9 0 

τὸς πσοιηϑήσεται, χαὶ ἡ σπονδὴ αὐτξ. 

μηνὸς Πάσχα Κυρίῳ. 
ἔδεσσνε. 

Ν φ΄ ᾽ » δ΄ Φ ν ε  ΄ ΄  ν »᾿᾿’ ς ΄ ᾿ς φῳ 
Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἕνα περὶ ἁμαρτίας Κυρίῳ, ἐπὶ τῆς ὁλοχαυτώσεως τῆς διαπαν-- 

Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τεσσαρεσχαιδεχάτη ἡμέρᾳ τῷ 
Καὶ τῇ πεντεχαιδεχάτη ἡμέρᾳ τῷ μηνὸς τότω ἑορτὴ, ἑπ]ὰ ἡμέρας ἄξ τῇ ππεντεχαιδεχάτῃ ἡμέρᾳ τῷ μηνὸς τότω ἑορτὴ, ἑπ]ὰ ἡμέρας ἄζυμα 

κε ες ε ΄ 3 ν᾽ ἔἕ͵ {Ζ » ξζ .ω0 ρῸ .», Ν 2 ΤΑ 

Καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη ἐπίχλητος ἁγία ἑφαι ὑμῖν" τοᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ “ποιήσετε. 
Ζ 4 , ᾿ ρῷ 7 ΄ 7 

Καὶ προσάξετε ὁλοχαυτώματα χἄρπωμα Κυρίῳ, μόσχους ἐκ βοῶν δύο, χριὸν ἕνα, ἀμνὲς ἐνιαυσίες 
ς », »Μὕ 4 ς .ὦ Ν ’’ 39. “᾿“Ὁ ΄ 3 ΄ 2 2 ’ ΄ , 

ἐπ]ά" ἄμωμοι ἔσονται ὑμῖν. Καὶ ϑυσία αὐτὼν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ" τρία δέχατα 
ϑῷ » ’᾿.ο  ἐςξΠἩᾳφς ς᾿ δύ δε ἰδ τ Ὁ ἐ 4 

τῷ μοσχῳ τῷ ἐν!) Χαὶ οὔο ὑεχάτὰ τῷ. χρίῳ τῷ ενί. 
ες- δῷ ε Ν᾿, 3 ρο μ) » 3 39 ν.Ὁ Ω’ μν ε ’ 9 ᾽’ Ν ς » 

ἐνὶ, τοῖς ἐπ͵ὰ ἀμγοῖς, Καὶ χίμαρον ἐξ ̓ ΔΙΥΟΥ ἐγ ὑμμεὉ ἡ ν μνωΣ, ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν. 

Πλὴν τῆς ὁλοχαυτώσεως τῆς διαπαντὸς )τῆς πρωϊνῆς, ὅ ἐς!ν ὁλοκαύτωμα. ἐνδελεχισμᾶ. Ταῦτα 

χατὰ ταῦτα χοιῆσετε τὴν ἡμέραν εἰς τὰς ἑπ]αὰ ἡ ἡμέρᾳ, δῶρον κάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ, 

ἐπὶ τ ὁλοχαυτώματος τὸ διαπαντὸς “ποιήσεις τὴν σπονδὴν αὐτᾶ. 

ἐγὼ 44. 8ϊαν. Μοία. τῷ ἀμνῷ} τῶ Χχῤιὼ τ0, 58. τῷ ἔν! 3] 

εὐπὶ “- ἤρπαῖ Αἰεχ. ἢίὶς ῥίεπε ἀϊπίηρις ΑἸά, οἶνον] ομιὲξ υἱ νἱ- 
ἀεῖυν ΝῚ]. κα ς3, ς8. Ατδῦ. 1. 5. ϑιν. Μοίᾳ. ΟΘιέοσρ. κα ἴῃ τεχίυ, 
{εὰ Παδεῖ πηᾶΥρὸ ρυ πιὰ τπληι!, ΑΥ̓ΤΊ. 1. α Αγπγεηὶ (οὐ, τευ]. ΑΥπὶ. 
Ἑά. τοῦτο τὸ ὅλοχ.]) α τὸ 18, ς8), ὅ4. (αἱ. Νίς. ἄκσε Λοϊοεαιβα 

πε Ἄττῃ. 1. αἰΐχυς. Αἰτη. ἘΔ. εἰ ἦος ἀοίοοαι μη οάογὶς ψυαυΐέαίί: 

εὐπὶ δτουϊο δά ἀνος Πιθδηεῖνος ρυΐογεβ, Αγδθ. σ. 2. μῆνα ἐχ 
μην.} α μῆνα 53) 129... κα οπιηρία Αταῦ. 1. 2 μῆνας) δωδεκα 

με: ι8, 128. 

ἐξ αἱγ. ἕνα] ἕνα εἶ αιγ. 32. (αῖ. Νὶς. ἕνα 2. περὶ 

ΓΝ ἡ Πϊογαπι δῖαν. Οἴἶτορ. Κυρ.) τω Κυρ. 44. ἐπὶ τῆς 

ὅλοκ.] ἐε ργωγηϊτς Θθοῦρ. α τῆς Αππηεηὶ Οοαά, αἰϊφυί. Απῃ. Ἐά. 
τῆς διαπ.Ἷ αντης διαπ. 84. πσοιηϑήσετ.} ροΐξ Βᾶμο νοςεπὶ {πλτπὶ 

Δ) 1ςῖτ καὶ ἐξηλϑ. οὑπὶ 44. ἴπ Τρ. ἰϊ], 1, Πευτεσοηόσηὶῖ (ἢ ς) ς9. 
ἵἕαεῖιε 8ιδν. Μοίᾳβ. καὶ υἱ.} α 18, 59. Οεογξ. ἢ σπονδὴ] α ἡ 
:ς, 4. Απὴ. 1. 

ΧΥῚ. Καὶ] α 43, ζ6, 129. ᾿'σεογσ. ,ἴἀ ϑίαν. Οἴἶγος. 

σαρισκ.} τὴ τεσσαρεσκ. 44. 847) τού, τοϑ, 34. ἡμέρᾳ] α τό, 32, 
ζ2, ξ3ν 57). Οαἴ, Νίς. Αὐυξ. ΤῈ μην.--τττὶ μην. ἴῃ οοχῃ. 11] 

α Ῥοϊχεπιδ εἴ υ85 Ἦϊς ἱπιεγίαςεηῖ 111, τς. [ιαδεῖ εδάεπι ἰῃ οδαγαδέϊ, 
Τηϊδοσε Αἴεχ. μηνὸς} “Ἐ τούτου τό, 30, ς2, ς7.) 49) 73» 77» 80» 
130, 111, Οδῖ. Νὶς. σεοῦσ. -Ἐ ἀνζως υεῥεγε Οορῖ. -Ἐ ἱπάε ἃ “επι- 
2.9γε υοβενεῖπο Αταῦ. 3. Πάσχα] Πασχα τουτου ἑορτὴ (ἔς, {εὰ 

Ἶες. τοῦτο ἐορτῆ, φυοὰ ἐοτῖε ἐχερείίουπη εἰ εχ τηᾶγρ. ἱπάυϑυπ)) 1ς. 

τεδ-ο 

χλητη τῦδγρο ρπηΔ τῆδπὰ 130. ἀἷεε ζοκε Αυρ. Κυρ.) τω Κυρ. 
ὟΙΙ, ς4. Κύυριου ἱπ ἴεχῖυ, {εξ τηλγξο αἱϊα γᾶν Κυρίω, 11. α ἔοπε 

ἈΑυρ. 
ΧΝΥῚΙ. Τοῦιπὶ σστημηᾶ αὶ 1 ζ. καὶ) κα ς3) ς6. τῇ πεντεχ. 

ἡμέρᾳ] α ἡμίρᾳ 44. ἷπ ῥγαπήσυπι Ασπι. 1. αἰΐαυς. Αππῃ. Ἑά. 
τότε) α Οορῖ. Ατσδῦ. 1. 2. ἑορτῇ] μ Πασχα Κυριω 71. εορτα- 
σατε ς6. τορτασετοι ς3. ἑορτάσετε ἑορτῃ (ΟΟπΙΡὶ. ποιηϑήσεται 

πηοῖς ἱποίυΐ, ργαπητίς ΑἸοχ, ἑορτὴ, ἑπ]ὰ ἡμ.} εἐπῖα ἡμέρας εορτὴ 
44, γ6, 84, τού, 134. ἑπ]ὰ ἡ. ἀξ. ἴδ.} 111. Παθεὶ 'π ομιαγαέξ, 
τηΐποσς Αἰεχ. εἰ ρυβηϊταης Ασγαδ. 1. ἃ. ἄφ. ἴδ. εδ. αῷ. τό, 
8, 30, ς7, 64, 73» 775 82, 85, 130, 131. (αἴ, Νίς. ἀξ, ἔδεσϑαι 
τρί. : 

ΧΨΠΠ. ἡ ἡμέρα ἢ τρ. ἐπικλ. ἀγ. ἔς. ὑμῖν} νοδὲρ ἐϊες ὅζς. ἰοὰ 

εὐπὶ “« ἱπῖες υἱταιηαυς νοςεπὶ ἰηϊετροῆϊο, ([.) Αταῦ. 1.2. ἡ ἥμ. 
Ἀ] τὴ πμέρα τῇ 43, τό, 129. (πρὶ. αὶ ἡμ. ἡ τρ. ἐκίκλ. αγ.] 
εχρτϊπις ἡμέρα σημασίας ΑΥΔΌ. 3. ἐπίκλητ. Ἱ εορποοσαδῥεμιν (ἢς) 
Οορῖ. -Ἐ τὰ, Ἰσοῦ ἴῃ 144. μαθεας χυοφυς, Οεογρ. ὑμῖν] α ς8. 
οὐπὶ “- ποῖϊ ΑἸεχ. τᾶν] εἰ ονίπς Αταῦ. 1. 2. 3. ποιήσετε] 

ποιήησιται ς. ὥς, 4 ἔωρες αἱ εἷ ε Πιρταίςτρι. μῆγηδ πλδῆν, 130. 
“ἡ πα ἡ]ᾳ4 (ορῖ. ΑΥᾺΡ. τς 2. 3. 

ΧΙΧ. προσάξετε] τροσαζεται )ς. τπροσαξατε τ9, 44. ὁλο- 
καυτώματα) ολοκαυτωμα ς3) 71) 82. ΑΣΩΡ. 1.2. ἐπ ἠοίοεσωβανε 
Οθογξ. καάρπ. Κυρ.] Κυρ. καρπ. 16. κάρπωμα) α ΧΙ, γ6. 
καρπωματα 53, 54) τό, ς8, γ4,) 7)ς, τού, 129, 124. ἔς ρήχιο, ᾿εὰ 

τὰ Ῥοίϊελ ἀείει. 11. οαδονένι (μαυϊιαις (ορῖ. Αγαῦ. 3. εἰ ῥσχπιῖ- 

ἴαπῖ Ασπι. 1. δἤϊαυς. Ατσπλ. 4. ἐκ ργατϊυπς Οορι. σεοῦρ. Κυρ.] 
τω Κυρ. ΧΙ; 18, ς3, ς8, 84. 128. α τοβ, τι8. ἐκ β. δύο] ὃνο ἐκ 
β. ς3. Ατην. τ. δἰϊίϊψυες. Αὐτῃ. Εάὰ. χριὸν} καὶ κρ. 44) 58. ΑΓΔΌ. 
1. 2. δῖαν. Οὐἶγοψ. Ασηι. 1. αἰϊΐφυβ, Αστῶ. Εά. ἀμν. ἐνιαυσ. ἐπα] 
επῖα αμν. σιαυσ. 11, Ν]Ι, ας» τό, 18, 29.) 30), 44) 53») 45» 56, ς7,) 58. 
595) 64). 73γ 77) 82) 84) 8ς,) 1οῤ, τοϑ, 128) 129, 130, 131) 134. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ, λει. Νίς. Θεοῦ. αἀμν. καὶ επΐα ενιαυσ. (ἢς) 
118. ε' ργβδηλίτυηΐ ΑΓΔΌ. 1. 2. 2. ϑίδν. Οἰἶΐγορ. ἐνιαυσίας } ενι- 

αὐυσιαιους ζ2Ζ. ἄμωμοι] αμωμους ςς. Αππηεηὶ Οοαά. αἰϊφυ!. Αγηλ. 
ἘΔ. , 1Π|. διαῦρεῖ ἴ'μ ομδγδέξ. τηϊποῦε ΑἸεχ. ἄμ. ἔσοντ. ὑμ.} 
αν οπηπία Αἰτῃ. 1. κα ἔσοντ. ὑμ. Απῃεπὶ (οάά. αἰϊφυϊ. Αται. Ἑά. 

ΧΧ. ϑυσία) ἡ ϑυσ. 11, ΧΙ, τό, 18, 28, 29, 32, 44. ξζ4,) ςζ, 8, 
ξ0. 737 745 755 82, 84, ὃς, τού, τοῦ, 129, 130. 131) 134. Αἰά. ΑἸεχ. 

1λρῦ, σι. Νίς. σεμίδαλ.} σεμιδάλεως (8.) ΑἸά. 
μένη) αναπεποιήμενης (Π-ς) 75») τού, 131. 
774, Ἰο6. δαῦεῖ ἴῃ οπδγαές. τλΐποσ ΑἸἷδχ. 

μόσχῳ] κριω ς3. τῷ ἑνὶ 13] οὐπὶ πν ποῖδι ΔΙεχ, δηῖς νοῦεβ ρο- 
πὶς “ν΄ ΑΥδθ. 2. ροϊξ νοζεβ ροπὶς ἤρπιιπ) ἰεττηϊηαῖς Αὐτὰρ. 1. δύο 
δέκ.) α Αταῦ. :. 2. κριῷ} μοσχω ς3. τῷ ἑνί υἱκ, τῷ ἑνὶ ἴπ 
ζΟΙΏ. 21} α Αἰτεγιῖγα εἴ 4υ28 115 Ἰηϊοη]ασεηξ 10. τῷ ἑνί α]1,.} -Ἐ ποι- 

σεται ζς, 7.) 1.08,  Ὡοιησετε Χ, ις, τό, ι8, 28, 29, 30, 32, 44) 

4) 57» 58, 73, 745 7659 77» 84, 845) τού, 130, 131, 134. ΑἸά. ΓΊΡΕ 
(δι. Νῖο. δῖαν. Οἴτγος. Θεοσσ. -Ἐ ποιηϑησέϊκι τ18. Οοαρὶ. -Ὁ 3- 

εἰαις 8ϊλν. οίη. οὐπὶ πιὼν ἠοίδῖ ΑΙεχ. ποπ αἰϊίηρασης ἃὶς ΑἸά, 
Ατγαῦ. 1. 2. 

ΧΧΙ. Δέκ. δός. δέκατον [επιεῖ 44, «1, {4) ςό, ς9, 71, γ6, 8. 
1οῦ, 129. Οορῖ. Αγαῦ. 3. ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ γι) τί 449 ς4) 73 

735) 765, 84, τού, 134. ἰηϊεγροηὶϊξ ρίδηδπι ἀϊπὶηξοπεπὶ Αἰά, -Ὁ ἁπρπ 

Αταθ. 3. ἀεείρμμ ἀἰδεὶπεὶ Ατὐταςηὶ Οοάά. 4114]. Αγπι. ἘΦ. τ. τῷ 

οἶμν. τῷ ἕν}] α Ατδρ. 1. 2. ποιήσεις] ποιησὴ 1209. κα ΑΓΔ. 3. 
τῷ ἀμν. οὑπὶ 144.] ψπέσκέφμο ἐα ἀρπὶς Ατδῦ. 3. τοῖς ἐπ].} εἰ 
“πρίονι δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΙ. ἐξ αἰγ. 7Τ εοὐπὶ “ὦ ποῖδῃϊς ΑΙεχ. Αὐδϑ. 1. 2. ἐνὰ} α 73. 
(ορ. περὶ ἀμαρτ. .1 να Αἰεχ. ἐξιλάσ.]} ἐξιλασεσϑαι ΧΙ. εξι- 
λασϑαι 129. ὑμῶν] εογπνε Αττῃ. 1. δἰϊΐφιε Ασπὶ. ἘΔ. Ῥοῆ Βος 
ΓφΟΠΊΠἃ αὶ ΟΠΠἶ8 τΐαχιις δά ςδρ. χχίχ, 6, (εὰ [ΔΠΊΘΙΣ ἴῃ οδάθπὶ ραρὶμα 

Ἄοοητηυδῖ ταχῖιπΊ, ἃς Π. Π181} [δὶ οπητιπι, Ασα. 5. 

ΧΧΙΠΠΙ. Πλὴν] α ς7)η», 7... τῆς ὁλοχκ.} α τῆς Απῃ. 1. αἰ αιο. 
Ατη. Εά.᾿ τῆς διαπ.} α τῆς )ς. Αἴεχ. τῆς διαπ. τῆς τρ.] 

τῆς ῶρ. τῆς διαπ. ς8. τῆς τρ. διαπ. ῆς. ὁλοκαύτωμα ) ολοκαυ- 
τωματα 44. ἱμ ἀοίοςονἔμνι (σεογρ. ἐνδελεχίσμον. "Ταῦτα εν- 

δελέχισμου ταυτὰ. ὅ(ς. 4.15) 53, 59, τού, 134. 1ρῖ, ενδελεχισμου 
ποιήσετε ταντα. ὅς. 18, ς8. ΑἸά. 8᾽4ν. μιαρεῖ εδάεπιὶ 1εὰ ἤπε ἢηαὶϊ 
Ῥυηέϊο, 128. ἐνδελεχίσμου ταῦτα τοιήσετε, ἴεὰ εἴξ ποιήσετε ἴα Χ' 

εἴ ἴῃ οἰαγαξξ. τηϊπογε, Αἰοχ -Ἑ [Ὁ κα εἰ  αείεες ἄκες πε μμηῃέϊο δά 
ἤποπ) Ατδδ. 1. 2. 

ἀναπεποιὴ» 

ἐν} αὶ ΠΙ, τό, 32, 739 

τρία) καὶ τρ. 71. 

ΧΧΙΝ. Ταῦτα 15] μαδεὶ τσαντὰ {υργαΐοτιρε, ργϊπηα πιᾶπὶ 131. 
λα 29. αἂἰϊς 18, 44, ς3» ς8, (9, τού, 128, 134. ΑἸὰ, ΑἸεχ. Τιἰρῖ, δἷαν. 

κατὰ ταῦτα] κατ᾽ αὐτὴν 19, 1οϑ, 118. τὰ κατὰ αὐτὰ ς2. καὶ 
ταντὰ 44, ς3) το6. οΧριηϊηϊῖ μετὰ ταῦτα 5ϊαν. Μοίᾳ. Δεμμπάμπε ἦος 

ἐχεηιρίαγ Αὐτὰ. τ. δας. Ασα. Ἐά, τοοιήσετε] ποιήσεις 19, 108, 

118. πτοιῆσεται )ς. ποιησχτε ὃς. τὴν ἡμ.. εἰς τὼς ἐπ. ἡ. εἰς 
τας επὶ. ἡμ. τὴν ἡμ. ςς. τὴν ἡμ.} κα 53) ςό, 129. (οπιρὶ. τῇ 
ἡμέρα 44) ζ4ν 74, 75» 765) 84, τού, 134. ἐπ οσιμεπι Ἅἰϊεπι, [δὰ οπιπέπε 

συηςοἷβ ἱποίυΐ, ϑίδν. Μοίᾳ. εἰς τὰς} κα εἰς γι. ἐπ} δυο 111. 
ἐπα ἴῃ ομαγδέϊ, πιΐποτε ΑἸθχ. δῶρον] δωρχα 44. δῶρ. καρπ.] 
ἐἰσπωνε δοκαίίομενε (ἢ) Οὐορι. εἰς ὁσμ.} λα εἰς ς6, 129. Ουρι. 
ὀσμὴν] (ωρτα ἰ᾿πεᾶπὶ 9. Κυρ.} τω Κυρ. 44. κ39ς τὰ ὁλοχ.} 
λα τὸ Αγ. 1. δἰϊΐαυθ ἅσιη. Ἐά, πσοιήσεις) ποιησει 53. εἰ ζ4- 

εἶς: ΑτδΌ. 1. 2. 

ΧΧΥ. Καὶ] ριωπιϊξυης χαὶ ἢ πμερὰ ἡ πρωτὴ κλητὴ ἀγιᾶ ἐξᾶι 

’ 4 ἴων 3 φ βρῶ 

Δέχατον δέκατον ποιήσεις τῷ ἀμνῷ τῷ 

Καὶ ἡμέρα ἡ ἑξδόμη χλητὴ 

ΧΧΎΤΙ, 

1ζ, 

16, 

17. 

18. 



ΑΡΙ 
ΚΕΦ. ΧΧΝΊ]Τ. 

26. 

27. 

ΧΧΙΧ. 

2 4“. ὩῴΦ΄εΝἽΝὩΝ ρο ε Ν, ἱὰ [ων 

᾿ ἀμνῷ τῷ ἐνὶ, τοῖς ἑπ]ὰ ἀμνοῖς. 

ε “4 Ὁ» ς ο.ω0 “ » Ἂς 2 ’ 9 5. “Ὁ 

αγία ἔςζαϊ ὑμῖν)" αν εργὸν λατρεῦτον οὐ “ΦΠοιῆσετε ἐν αὑτῇ. 

Θ. ΜῸΟ [. 
Κ ᾿ς" ““«ς ΄ ον ΡΝ - 

προσφέρητε ϑυσίαν νέαν Κυρίῳ τῶν ἑδδομάδων, ἐπίκλητος ἁγία ἔςαι' ὑμῖν" ππᾶν ἔργον λατρευ- 
τὸν οὐ τοοιήσετε. 

ς ΄ ε ,᾽ 3 2 Ν 3 ’ ’ ΄ 9 ρωὼ 

Καὶ προσάξετε ὁλοχαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ, μόσχους ἐχ βοῶν 
ἰν ε ΄ 

δύο, χριὸν ἕνα, ἀμνὲς ἐνιαυσίους ἐπὶ ἀμώμους. 
» 4 ΄ ρ ’ ἰπο ες ΄“-ς ’ ΄ ἰϑὰ ἰδ [δι ε»ν»ἦ, 

. ἐλαίῳ" τρία δέχατα τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ, χαὶ δύο δέχατα τῷ χριῷ τῷ ἑνί. 
Ἡ ϑυσία αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπεποιημένη ἐν 

Δέχατον δέχατον τῷ 
-σ- ἈὉ ζά ῳ 3 ον 24 ΝΜ ε ΄ 3 ’ Ψ 

Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ενά “ερι ἁμαρτίας, ἐξιλάσασϑαι περὶ 

μων: Πλὴν τοῦ ὁλοχαυτώματος τοῦ διαπαντός" χαὶ τὴν υυσίαν αὐτῶν “ποιήσετέ μοι, ἄμωμοι 

ἔσονται ὑμῖν, χαὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, 

ΚΑΪῚ τῷ μηνὶ τῷ ἑδδόμῳ, μιᾷ τῇ μηνὸς, ἐπίχλητος ἁγία ἔςαι ὑμῖν" πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ 
ποιήσετε" ἡμέρα σημασίας ἔςαι ὑμῖν. Καὶ ποιήσετε ὁλοχαυτώμα]α εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ, 

΄ φο "Ὗ Ρ ᾿., 3 ’᾽ 

όσχον ἕνα ἐχ βοῶν. χριὸν ἔγα. ἀμνοὺς ἐγιαυσίους ἑπτὰ ἀμώμους. μ ) 9 Ἢ ϑυσία αὐτῶν σεμίδαλις 
3 ’ » 3 ’ ’ “Φ ’ γο εςἣς Ν δί δέ ἴω ρὋ “2,ὥ, 2 

ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ" τρία δέκατα τῷ μόσχῳ τῷ ἐνὶ, χαὶ ὃύο δέχατα τῷ χριῷ τῷ ἑνί. 

Δέχατον δέχατον τῷ ἀμνῷ τῷ ἐνὶ, τοῖς ἑπ]ὰ ἀμνοῖς. 

Πλὴν τῶν ὁλοχαυτωμάτων τῆς νουμηνίας" χαὶ αἱ ϑυσίαι αὐτῶν, χαὶ ἐξιλάσασϑαι «περὶ ὑμῶν. 

ὴς φ ϑ 3 φο [4 ἃ. ς Τά 

Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἔνα περὶ ἁμαρτίας, 

ς “ ϑ. .Ὁ «ος “,.ϑ ε ᾽ὔ δ ΄ Ν ε ΄ 9 “Ὁ Ν ε Ν ϑ 

αἱ σπονδαὶ αὐτῶν, χαὶ τὸ ὁλοχαύτωμα τὸ διαπαντός" χαὶ αἱ ϑυσίαι αὐτων, χαὶ αἱ σπονδαὶ αὐ- 

ἦ, δ... τολ, 154. διηθεῖφυς σπάςσιπ ἢὶς, {τὰ αὶ εχ 

ἐσσι αἰδλυί(οϊα, σοι δ) 5. δυο, ς 4. 

γμῖρα ἢ πρωτη Χλητὴ {γι χχι ἁγια ναιν ς8. 

αὶ 4 74. 7 

ἐμ ς.: τελιυντα ὈΓαΣ ΠΊΕ “εἰ ἢ 

ἡμέρα ἡὶ ἐ56.} η τμ. 
:5,.,28.. 30, 554. 8. τὸν δὲς 77. 74ν τὸ, 84. Εἰ 5. 170. 174: 

(οιαμὶ. Δἰἷςχ. 1ἰρί. (δι. Ν ς, Βαΐ. ᾿, 404. (ὐσοῦ. Δαν. τ. αἰ 4μς. 

Ἄτην. ΕΦ. τὴ νμ. τῇ εξδι :3. χλητῆ) ἐπίκλητος 81. ΑΜ. ἕραι) 

(3. 5Ἁν. Δι ίῃ. ἐμὸν ςυΠ| [ᾳ4ᾳ.] αἰ 20. παν] εἴ οαπε ΑΥδὺ. 

Σ. 2. λατρι.τ.} ἐχρημοθηῖ λατρείας Ἄγ, α. δίς, Αστιν. Εὰ. 

ποιγτιτι) ποιησίται 75. 131. τ ὑμῖν τ06. ἐν αὐτῇ} οὑπὶ“ ἢρ- 
Ὡδηῖ Αἷοι. Αγωῦ. 1. 2. 

ΧΧΧῚ. τῇ ημ.} Ἢ τῇ ἐἐδίμη Βα ἱ, 404. ἐκ 4ϊε Ασπι. 1. α]1- 
αυς. Ατπι. Εά. νί..}) Ὁ ιυζμυπε υπςὶς Ἰποϊυΐαπι δῖαν. Μοί. 

συσιαν) “πίάαία ταῦ. τ. 2. νίαν] α ὅς Βαεί. ]. ς. Απτη. ε. αἱϊ"- 
4ις. Αττν. Εά. Κιρ.) τω Κυρ. ςς, 129. Οοτρί. κα ς8. Βα. Ι. ς. 

Ῥγα πιθοῦ Χ Αγ. 1. 2. τῶν ἐδ. ἐπιχλ. αγ. ἵς. ὑμ.} «σὶε νοῤὶε 

ἐπ ἀεόοναοδ «οι ἔπε ἐοπτοεαιο (πα Αταὺ. 3. ἐοδομαδ.} ολο- 

χαιτωματὰαν 56. τό, 7 Ἔ ἵμιν 15: ἱπιχλυτ.) ἱπυοζαύἠωτγ 

σοι. πᾶν] εἰ οπιπέ ἄμ. ι. 2. 3. ὕογγ. λατρευτὸν) εχ- 
Ῥειπλυηῖ λάτρας Απῃ. 1. αἰΐφυς. Ἀντη: Εά4, ποιήτιτι) ποιησε- 
ταις. 1 «ν αὐτὴ τὖ, 32, ζ2,) 7.) 73) 77. (δῖ. Νς, Οορι. Δηι. 

1.2. Ἔ υμιν 44. 

ΧΧΧΠΙ. προσαξιτι) προσαξατε 44. τροταξιται 79,131. ποι- 
ἢσίτι Τρ ὃς. ὁλοχαυτώματα) ολοχαντωμα Χ, τς, τό, 20. 71» 
131. Αἰα. 1ὶρύ, Αγδ. 1. 2. -Ἑ δίς Κυριω, εἴ α πιοχ, ἐς. Κι.) 
τω Κυρ. ς3. ἐπὶ τοῦ ὁλοχαυτωματος τοὺ διαπαντος ποιησιις τὴν 
σπονδην αὐτοῦ 10. ἐκ β. δ00) ὄνο ἐκ β. ς3. Ἀπ. 1. αἱϊίψυς. 
Απη. Βά. , νος. χριὸν ἱνὰ]} καὶ χρ. ἱνὰ (οπιρὶ. Αταδ. 1. 2. 

Ἀπη. 1. αἷἴᾳφις. πη. Ἐκ. σγίειοι ἀπο Οὐοῦς. ἄμν. ἐνιαυσ. 

ἐπα] ἱπτὰ αμν. «ἱαυσ. ΧΙΎ, 44. 53, τό, 82, 84. τού, 129, 134. 

(οπρρὶ. πὰ ἀμωῶμ.} ἀμωμ. ἐπα ςς, το. κα ἀμώμας ς8. 
ΧΧΨΠΠ]. Ἡ 90σ.} εἰς ϑυσιαν πιᾶγγο ὃς, εἴ μείπιδ πιδῆυ 130. 

“εἰ τταπηης Ατὰρ. τ. 2. ὧ {(πεγίβειαπ ὥπε δουΐϊο Αστι. 1. 
αἰ ᾳις. Αττῃ. Εα, ἄναπεπ.) αναπιποιημέγης (ἢς) τοῦ. ἐν 

ἐλ.} α ἐν 12, 120. τῷ ἑνὶ τ πτ-τῷ ἐνὶ 29] α αἰϊετυῖσα εἰ φυα ἰἰς 
ἐπιετ)οςςηῖ "ς. τῷ ἐν αἱτο τ τῷ ἑνὶ ἴῃ σοαν. 29} α αἰϊεγιῖσα εἴ τα: 
1:5 ἱπογ ᾶσοηῖ 18. 

ΧΧΙΧ. δίς. δίς.) α αἰϊετιπι 44.) 53ν ςύ, ςο, 76, τού, 129. δἷαν. 
δηδμν Ἄτην αν τρία δικατα 75. καὶ βγαπηϊταπς 44). 54) 74.» 75» 
75, 82, τοῦ, 134. ΔΒ. 1. 2. δίων. Οἴἶζορ. πῃ. τ. Ἔ ποιησεις 

3. Ἔ ποινσαν (16) ς6. τῷ ἄμν. τῷ ἐνὶ} μπίομίσνε ἀρηφ ΑΙΑῸ. 

ὶ. 2. τιις ιπ].] εἰ (ορίενι ϑίδν. Οἰἶτορς. Αγπ. Σ. 

ΧΧΧ, Καὶ], ς9. ἐνὰ] Ἰηῆς ρίεπε ἀϊπίηρυῖς (ας, ΝΙς. περι 
τ μὰ: κα 183. οὐπὶ Ἡ ἤἴσπας Αἰεχ. Ασα. 1.2. ἐξιλασασϑ.] 
ἀξ οι Δ ΕΧΙ, ὑμῶν} χωᾶρτιᾶς υμ. ἢς. 

ΧΧΧΙ. τὸ ὁλοχ. ΤΆ τοὺ ὁλοχ. τῆς ναμῆνιας, χαὶ ἡ ϑυσια αὐτῶν, 
χϑὶ τὸ οδυκχυτογαχ τὸ Χ, τς, τϑ, ςς,ὅῳ, 83, 128. ΑΙά. 1106. Βιαθεῖ 

αιάοῃ), (1 ὑπο ἱηοἰυλ, Αἰοχ. ἰδεῖ ἐδάει, πὴ αψοΐ τον ολοχρυ- 

ταιατος τοῦ ῥιηυεαϊ, ς8. τ τὸ Ἅχπῃ. 1. δἰιαφις. Ἄττῃ, Εά. τὴν 

“ισ.) αἱ ϑυσιαι τηῶρο ὃς. ,αεγ βεία ζῆι Ἀἀττὶοιΐο ΑἸ. 1. δἰ αυς. 

ρὋῳ 

γ, («6. τ’, 

φ4Φ4. “ὦῳ 3 

Ἀττι. Ἑὰ. αὐτῶν) αὐτοῦ 4, 5 ζ. πυγσετε) ποιγσχτε 53. φω 

“ες Απὸν αν αἴθᾳυς, Δπι. μά. μοιὶν το. οὐ πῃ ἤσπδῃϊ Αἰοχ. 

Ληδ. τ..2. Ἔ ὦ  μῥανίοπει ἔοι Δταὺ. τ. 2. ὧμ. ἔσ. ζ..} εἰ 

ἐν»"πσγμΐαια ἔμ «οὐἱρ ες ονπία ταῦ. τ. 2. ἄμωμοι) χίλωαον 

πισπάοίς ὃς. ἐσοντ.) μη δ'λν. ΔΙσία. καὶ τὰς συ 1η4.} 

αἰιὶς Ατωῦ. 1. 2. τὰς σπονδ.) ταῖς σπονδχις ς8. τὰ σπονδιχ 129. 
αἱ σπονδχι Χ, τς, τό, 18, 10, 28, 33) 52) 58) 57» 595 64. 73, 77, ὃς, 

118, 128, 130, 131. (οιἴπρί. Αἰά. ΑἸεχ. 1ἱρῖ. δι. Νὶς, σπονδαι 
1ο8. αὐτῶν υ]ι.] ὑμῶν 7ς. 

Ι. Καὶ τῷ μηνὶ] ἐν δέ γε μηνὶ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ῥγίπια, 626. οἱ 
ἐπ ὑπεπίς δἷλν. ΜΊοίᾳ. Αἰτῃ. 1. αἰηυς, Ατπιν. Ἑά. μιὰ) - δε 

δίαν. Οἶγος.  ἰάςην, (ὦ πποὶς Ἰμο]υὔμπΊ, δἷδν. ΔΙοίᾳ. ἐχργπλυηζ 

ἡ ἡμίρα μία πῃ. τ. Ἄνμανε Ἄτην. Εά. ἔγαι 15] οἵο 5ϊαν. ΔΙοίᾳ. 
παν] εἰ ονπνε Αταῦ. 1. λατρίυτ.} ἐχργίπλαπε λατρείας Ἀπ. 1. 
αἰίαυς. πῃ. Εἰ. ἌΝ το] ποιήσεται τὸ, ς.- Ἔ ὑμῖν 50. 
μ ιν αὐτὴ το. 108, τι8. ἡμίρα} εἰ 4 Αταὺ. 1.2. ἡμ. συμ. 

ἐγ νμ.} α (εχ ὁμγιοτιλευτῷ}) 50. σημασιίχς) σημασια (Πο) 1 ζ5 

44: 
11. ὁλοχαυτώματα) ολοχχυτωμᾶὰ ξ9. 

«ἰ)α112 οὐδονει Ἀταῦ. ι. 2. 

βοῶν) των β. 130. 

ὁσμ. εὐωδ.] οἦονονι (μ4- 

Κ'ρ.} τῷ Κυρ. ς8. ἕνα 19] α (ορῖ. 

κριὸν} καὶ χϑ. 19.) 44. 71. Ογγι ΑἹ. 1, ραγῖς 
Ρ͵πιδ, 6:06. Αγαΐ. τ. 2. διαν. Οἴτγωγ. εἰ και [ρταςτρίυπι 1]. 

ἔνα 29] ,ὐν Δ 1]. , «ἐπε Οορι. ἀν. εἰ α’πο: Ἀταδῦ. 1. 2. 

οἷδλν. Οὔτογ. ἱ-|ὰ ἀμ.] χμωα. ἐπὶα δς. Αυσ. Ἄγ. 1. Αἰ υς, 
Ατιη. Εώ. 

11. Ἡ 5.5.] ἴθ ρίαγαι! στη. ἐχργπηῖς δίαν, Οὐἶγοσ. εν ΡΓξ- 

οὐῖμης Αταῦ. 1. 2. πῃ. 1. αἰΐᾳυς. Αγην. Εα, ἘΠπ τ ανᾶ- 

πεποιημένης (ς) 18. ἐν) α31. Οδι. Νῖς. Ἀπ). 1- '. αἰίφυς. 
Απῃ. Εά. δα)είζλιιπι τοςςητὶ πῆληὰ 16. νι τῷ ἑνὶ, καὶ] οὐπὶ “3 μας 
ποῖαϊ Αἰεχ. σ ῥγαπητι, (αὶ ἤπε ἤγπο ταγηΔ}}, Ασαῦ. ι. 

τῷ νι υἱκ.} συπὶ πὦ ἤχηαπῖ ΑἸεχ. Αταῦ. τ. 

ΙΝ. Δόκ. δέκ.) α αἰϊετιιπὶ 4.4). ςό, 120. (οπιρὶ., δέκα (ῃς, ζ ἴπ 
ΔΙΟΠΕΎΡΟ ἀεποίατοϊ ἢνε δέχα ἤνς δίκατον) ςο. ἔν: Ῥγατιτυπ 46 

ξ4,), 74. 75. 76, 84. τού, 134. ΑΣ͵γιῦ. 1. 4. δῖαν. Οὗἶτορ. ργωῦπιιτες 
Σάεπλ πιὸ Χ ἴῃ εἰατγαῶς. πιίπογε ΑΪεχ. 

αἰαυς. Απῃ. Εά. τῷ ἀμνῷ τῷ ἕν} αὶ τῷ δηῖς ἑνὶ 19. 
αρπὸ Αταῦ. 1. 2. τοῖς ἐπα} οἱ ργατηϊας δίαν. Οἴἶΐϊτος. 

ν. ἕνα περὶ ἀμ.] περι ἀμ. ἕνα 44. 
ὟΙ. γουμῆν. .] γεομιην. 10, 53) δέν ς8, 75) 1οϑ. καὶ αἱ ϑυσ. αὐτ. 

χαὶ αἱ σπ. αὖτ. 13] α ς:. καὶ αἱ ϑυσ. ιϑ--ττχαὶ αἱ ϑυσ. 2] 
λ Ρογα εἴ φυς ἢ!5 ἰηϊεηδοςηὶ ΑΥΠῚ. 1. δἰ!φυς. Απη. Εάὰ. 
α Ὅεογς. αὐτῶν 19] , 44. Αταῦ. 3. 

οἰ “ὦ πομηΐῖ ἧδε Αἷεχ. Ἀγαὺ. 1. 2. αὐτῶν χ᾽] -Ἐ ἢϊς κατὰ 

ν συγχρισιν 53. α Αταῦ. 3. αὐτῶν “' --αὐτῶν 42] κα αἰτογαιγ. 
εἰ ηια5 ἰἰ5 Ἰπίεγίδσεηῖ τό, 19, 44. 71, 73» Ιοὔύ, τοϑ, 118. (ὐοπρρὶ. 

1ἱρῦ, καὶ τὸ ὁλ. τὸ διχπ.} α ἰπ τεχαι, [εἀ δάξοτίρῆις πιαγρίπὶ ργίπια 
ἸᾶΠυ8, 131. τὸ ὁλοχ. τὸ ἴῃ πυ}. ρίμγα!! ἐχρυϊυνς Αγαρ. 3. τὸ 
ὁλοκαύτωμα) ὥς, {εἰ εχ ςοττ. 1. καὶ αἱ ϑυσ. αὐτ. καὶ αἱ σπ. 

ηῆ 

εἴ ἐεείγπω αἰφοὶιὶ Αττὴ. 1. 

ππιομισηξ 

καὶ 19] 

καὶ αἱ σπονδ. αὐτ. 19] 



Α Ρ[9Θ99 Μ ὃ ἴ. 

τῶν, χατὰ τὴν ΩΣ αὐτῶν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 
ἄλητος ἁγία ἔςαι ὑμῖν! 'καὶ χακώσετε τὰς ψυχᾶς ὑμῶν, χαὶ πτᾶν ἔργον οὐ “ποιήσετε. 

“προσοίσετε, ὁλοκαυτώμαξ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ, χαρπώματα Κυρίῳ, μύσχον ἐκ βοῶν ἕνα, 
χριὸν ἕνα, ἀμνοὺς ἐνιαυσίας ἐπα. ἄμωμοί ἐ ἐσονταῖϊ ὑμῖν. 

ἘῈΦ. ΧΧΊΧ, 

Καὶ τῇ δεχάτη τοῦ μηνὸς ξότε ἐπί- 
Καὶ 8. 

᾿βἰνηῤεριβε 310 
Ἡ υσία αὐτῶν σεμίδαλις ἄγαπεποι-- 0. 

ἡμένη ἐν ἐλαΐῳ' τρία δέχατα τῷ μόσχῳ τῷ ἐνὶ, χαὶ δύο δέχατα τῷ χρῷ τῷ ἑνί. Δέχατον δέχα-. το, 

τὸν τῷ ἀμνῷ τῷ ἕνὶ, εἰς τοὺς ἑπ]ὰ ἀμνές. 
ΟΝ εἰ Ν .ΝἯΝ ν κπ ε ΄ “᾿"») ΄ ν ες ΄ ε 

σασθαι. περὶ ὑμῶν, “πλὴν τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας τῆς ἐξιλάσεως, χαὶ ἡ ὁλοκαύτωσις ἡ διαπαντός" 

ἡ ϑυσία αὐτῆς, χαὶ ἡ σπονδὴ αὐτῆς, χατὰ τὴν σύγκρισιν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας χάρπωμα Κυ- 
ξ΄ 

βίῳ. 
“ηωΖ Ὁ Δ᾽ Ν 2 ,᾿. “- 7 523. κ ε Ν 7 ς Ν εή 

πασᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ “ποιήσετε" χαὶ εορτάσατε αὐτὴν ἑορτὴν Κυρίῳ ἐπ]ὰ ἡμέρας. 

προσάξατε ὁλοχαυτώματα χάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ, τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτη μόσχους 
ἐχ βοῶν τρεῖς χαὶ δέχα, χριοὺς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεκατέσσαρας" ἄμωμοΐ ἐσονται. Αἱ ϑυ- τα. 

αὖτ. 57] αὶ ἴῃ ἴοχαι, {εὰ δάίογρῆϊς πιαγρὶπὶ πΊλπ5 αἰϊα, 111. καὶ 
αἱ ϑυσ. 5] κακαὶ ΠΙ, ΝΙἷ, Χ, 18, 28, ς3, 8, 64, ὃς, τ28. ΑΙἰὰ. 
μαῦεῖ καὶ ἴῃ οπαγαέδ. πιΐπογε Αἰεχ. καὶ ἡ ϑυσιὰ Πιᾶγρο 131. ΑΥπι. 1. 
αἰϊΐφυε. Ατπν, Εά. αὐτῶν 3" --αοὐτῶν 42], ΔἸτεγυΓ. εἴ 4085 115 ἴῃ- 
τετ]δοοης Ατγαθ. 3. αὐτῶν 3. ---Οαἠτῶν ς"] α αἰϊετιιῖγ. οἵ 4115 ἐἷβ 
ἰητετασεηῖ 53. αἱ σπονδαὶ 2] ἡ σπονδὴ ΠγᾶῦρΟ 131. κ ἂὲ ΑἸη. 1. 
Αἰίᾳις. Αὐπη. Εά. αὐτῶν 431] αντων καρπωμα Κυρίω τηᾶῦρο 131. 
τὴν οὐγκρ.} ἢς εχ Τςοττ. τηδην5 τεςαμτῖ5, [δὰ α τὴν ργίπιο, 16. κρισιν 
ΓΠΔΓΡΟ ΡΠΠΊᾶ ΤΏΔΩΙ 130. ὁσμι. εὐωδ. 7 οεονονμ γμιαυϊαης οἠογοηε 

Ἀταῦ. 1. 2. Κυρίῳ} τω Κυρ. τοϑ. καρπωμα ῥρτγροιλϊταπι τς, ς8. 

Ἰάδιῃ (Ὁ Χ 'π οδαγαέϊ. πλῖηογε ργης Αἰεχ. 

ΝΙ]. τῇ δέκ.) σεείνια ἀϊεε Ατδθ. 3. ἐχρτγίπηϊς ἡ δεκάτη ἡμέρα 
δῖαν. Μοίᾳ. μηνὸς] -᾿ τοῦ εξδομου ΧΙ. Ατὰῦ. 3. ἑδδόμε μηνὸς 

Βαΐ. ἱ, 404. ἔςα!] το δῖαν. Μοίῃ. καὶ χακώσ. οὐπὶ {44.] 

α ΑτΡ. 2. χαὶ {πρτγαίοήρτ. ῥυπια πιᾶπι ΑΥ̓ΤῚ. 1. κακώσετε) ον 
κακωσ. 445) 74) γ6, 845) τοῦ, 134. ὑμῶν] ἡμῶν τηεπίοίε 7ς. 

καὶ 3] καὶ ςς. Απῃ. 1. αἰἴχυς, Ασπ). Ἑάα. ἔργον] -- λατρευτὸν 

ΨΙΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 28, 29) 30, 32, ζ2,) 43, τύ, ς7, ς8, ς0, 64, 73» 
27, 82, ὃς. 120, 130, 131. Α]ά. ΑἸεχ. Γλρί. (δῖ, Νις. δῖαν. Οἰὐἶγος. 

Οεοτρ. εχρήπιαης ἔργον λατρείας Ατγηι. 1. δἰἴχις. Αἰτῃ. Ἐά. ποι- 
ἤσετε] ποιήσεται γς. γαείαιὶς δῖαν. Ποία. 

ΠῚ. Καὶ] α Απῃ. 1. αἰφιε. Αὐτῃ. Ἐά, προσοίσετε] προσ- 

οἰσεται 75. προσαξετε ΨΙ], 18, 20, 53» ςς, τύ, το, τ18, 128. ΑἸά, 
ὥς ΤΏΔΓΡΟ ῬΓἰπια τηδηι 130.΄ προσαξατε 19, 108. ἢς πιᾶγρο ὃς. 
ὁλοκαυτώματα) τὸ ολοκαυτωμὰα ὟΙΙ. ολοχαυτωμα Χ, τς» τό, 28, 

29.) 54) 55. 58, ὃς, 1320. ΑἸά. ΑἸεχ. Τρ. δ1᾽αν. Ατῃ. 1. ολοχαρ- 
πωμα τηῦγρο ὃς. καρπωμα ΥλλΓρΟ μιὰ τηᾶπὶ 130. -Ἐ δίς τω Κυ- 

θιω ς8. ὁσμ. εὐωδ.} οείογενι ψμαυϊταμὶς οὠογέπε ΑΥΔῸ. 1. 2. Κυ- 

ρίω 11 11 ΝΙ], ΧΙ, τό, 18, 19, 28, 30, 44) 52, ς 8» ς7, 58, 59, 
Ὅ.4, 71) 735) 74. 755 769 77. 84γ τού, 1τοϑ, 128, 120, 131) 134. (ΟΠΏΡΙ. 

ΑἸεχ. 1ἱρῦ Αγαῦ. 1.2. Απῃ. 1. αἰΐᾳυς. Ασπι. 4, καρπώμα]α) 
α 13, 128. ΑὉ. 3. καρπωμῶ 11, τς, τό, το, 44) ς2) ς3,) 54) ξζ) 

ξό, ς7,), 58, ς9, ὅ4, 73» 75» 76, 84. 85) τού, τοϑ, 118, 129, 1305, 131, 

χ234. Ὀοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. Ατὰρ. 1. 2. δίαν. Οὐἶΐγορ. στη. 1. δἰ αιις. 
ἈΑπη. Εά. 

ς7, 58,6.,.)3.977»859128,130. ΑἸΙά. 1ἰρῦ, Ατδδ. τ. 2. 3. δῖαν. Οἴἶτορ. 

Ὅεοῖρ. ζυργαίοῖρε, Ἱδουμάα τπηᾶπὰ 131. Κυρίῳ π᾿ ομαγαξε, πιΐποσγα 
ΑΙεχ. τω Κυρ. 445 76, τού, 134. ἐκ β. ἕνα] ἕνα εκ β. Χ, 44, 
53, 7. 84) τού, 129, 134. ΟὐΠΙΡΙ. δ[᾽αν. (σεοῦρ. Ασῃγ. σ. δἰ ας. 

Αγ. Ἐά., χριὸν} καὶ χρ. 19) 118. ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. δ8[δν. Οἰτορ. 
ἕνα] α Οορϊῖ. ἀμν.} εἰ ἄρπος ΑΓΔῸ. 1. 2. 3. 8ῖαν. Οἴἶγορ. ἐνι- 

αὐυσ.} ἱπιριασηΐαίος ῥταταϊτιης Ατστηεπὶ Οοάά. αἱϊφι!. Αττη. Ἐά, 
ἐπῖα: ἄμ. ἐσ. ὑμ.} ἐπῖα ἀμώμους, οἱ ἐσ. νμ. 129. ἀμώμους επΐα" 
ἀμωμοι ἐσ. υμ. Χ. Τηρΐ- ἐπα ἀμώμους ἐσ. υμ. (ας) 111. αὐὑμῖν 74, 
γ6, 84, τού, 134. ἄμωμοί ἐσ. ὑμ. [εὰ ἄμωμιοί ἴῃ οματαξξ. πλῖποτε, ΑἸοχ. 
λᾶμ. ἐσ. ὑμ. Αττῃ. 1. 6] Πϊαιις. Ασῃ. Ἐὰά. ἐσοντ.} μπε ϑῖαν. Μοίᾳ. 

ΙΧ. Ἡ 90υσ.}] , ἡ Απη. 1. αἰΐφις. Ασπν. Εά. δἰ ργαπιταηῖ 
Ατδῦ. σ᾿. 2. 3. δΚδν. Οὗἴτορ. Αττῃ. στ. δας. Ασηι. Εά, ὄἀναπεπ. 
αναπεποιγ μένης (Ως) ᾽ς. μόσχῳ] ββέτϑω (49) ς3. κρίω 10. τῷ 

ἑνὶ 197] οὐπὶ ὦ ποίδπς Αἰεχ. Ασδδ. 1. 2. τῷ ἑνὶ τ᾿ -οτῷ δ ί 25} 

α δἰξεγυῖγα εἴ ια: Η15 ἱπιοιαοοης 9. τῷ κριῷ τῷ ἕνί} ἐν! τῶ χρ. 
130, τῷ μοσχω τῶ ἕν! 10. 

Χ. Δέκ. δέκ.} αὶ αἰϊεσωπὶ 44, ς3,), ς9, 82. Ατὰδ. 1:. 2. 3. δεκαΐα 
54. καὶ ῥγϑιντιηϊ 44) 54.) 74) 73) 76.) 134. ΑΓαῦ. Σ. 2. 3. 81αν. 
Οἶἶτος. ΑππΏ. 1. εἵ φυϊάληι 411, “: ἀἰεοίνημηι αἰδοὶνεὶ Απηεηὶ Οοὐά, 

Κυρίῳ 2] ἹΠΘΥῚΙ, Χ, τις, τό, 18, 28, 30, (3, ξῷ, 

τεϊϊφυϊ. Ασ. Εά. τῷ ἀμν. τῷ ἕν} ἂμ. τῶ ἐνὶ 18. 1ἰρῆ, καϊωῖ- 

φμς αρπὸ Αταῦ. 1. 3: ἦμ ογπιπί ἀνηοὸ Ατδῦ. 4. τῷ ἕν] τῶ Γρΐὰ 

ἰΙμεατη ς9. εἰς τὲς ἑπῖα ἃ μιν. 7Τ εχ ἀσπὶς Μρέδηι ἀν. 1. εἰ Μέῥιεης 

αρηπὶς ΟὉΠὺ ἀτσυΐο δἷαν. Οἴτος.  ίερι αψνπὶς ςασὶ στὶς υἷο Αγ. 1. 

Αἰαις. Δήη. Εά. 

ΧΙ. Καὶ 15] Πιργαίοτρε. ρυΐτηα τηᾶπι Ατῃ. τ. ἕνα] α ΟΌορῖ. 
περὶ ὧμ. ἔξιλ. περὶ ὑμ.} ἐξιλ. περι υμ. περι ἀμ. ςς. εξιλασασϑαι 
περι ὑμῶν, ςεὰ 418 δέξο, γτηᾶύρο ὃς. ἐξιλάσασϑ.---ἐξιλάσεως] 
ες εἴ 4118 18 ἰητετ]δοοηξ Οἷ5 ἰογρῖα 120. ἐξιλ. περὶ ὑμ.}]. , 28. 

κὦ ῥγατηϊταπῖ ΑἸοχ. Ατγαῦ. 1. 2. τὸ περὶ] α 56. τον πέρι 44) 74) 

84, τού, 134. τῶ τέρι 120ὃ. ἐξιλάσεως] εἰ ργατηϊπυης Αὐταὶ. τ. 
αἰ φαθ. Ασπ. Ἑά. ἢ ὁλοχ. ἡ] ἡ ϑυσιὰ ἢ 10, 1ο8, 118. κα ἡ 

ὉΪΓΟΠΊΖΙΙΕ ς9. Ἔχριπηῖς ὁ κριὸς ὁ ΑΥΑΡ. 3. Ἔχρυτηιης τὰς ὁλοκαυτώ- 
σεις τὰς Απῃ. 1. 8]14π6. Ατγπ. Εὰ. ἡ συσία) αι ϑύυσιαι 82. 
Αὐπλ. 1. αἰΐαυθ. Αὐτὴ. ἘΔ. δὐ ῥγιηϊτυπς τς 74. 73, 76, 84, τοῦ, 

134. Αἴ. 1. 2. 3. σεοῦρ. Αγη,. 1. 8[1||4υ6. πη. ΕἘά. αὐτῆς 19] 
αντων 82. ἡ σπονδὴ αὐτῆς} αἱ σπονδαι αὐτων 82. κατὰ τὴν 
οἰπὶ {44.}] Παρα οὐπὶ τῷ ἤσπδηῖ ΑἸοχ, ΑΥΆΡ. 1. 2. τὴν σύγκρισ. 

αὐτῆς Χ, τς, 18, 64. ΑΙά. Τρ, δ5᾽Αν. Μοίᾳ. -Ἑ τῆς ({ς) ΧΙ. 
ἦαπε ῥργφτοϊτὰης ΑΥΔΡ. 1. 2. εἰς ὀσμ. εὐωδ.} ,, εἰς 77. κα οἰηηϊᾶ 

19, 1ο8. (οπιρὶ. ἀοίοεαι μη Αταθ. 3, καρπ. Κνρ.} Κυρ. καρπ. 
)ζ. κα 48. κάρπωμα] ὉΪ58 {οτῖρι. 18. 

ΧΙ]. Τοΐυπιὶ σοπιηηα οὑπὶ 44. υἵχυε 4ἀ ςἂρ. ΧΧΧ, 2, α ξζ. 

καὶ 19] κα 73. Οεοῦρ. δἰ τε δῖαν. Οἴζοσ. τῇ ἡμ.} α τῇ 73. 
ἐπ ἐἰς Αττη. 1. αἰΐφυε. Απη. Ἐά. τὸ μηὴν.}] αὶ τοῦ δῖᾶν. Μοίᾳ. 
τοῦ ἐ6δ.} α 75. τῇ Απῃ. 1, αἰϊΐφυ}. Ασαι Ἐά. 
οὑπὶ σὦ ποίληϊ Αἶἷοχ. Αγδῦ. :. 2. 

Σ» » . 

ἐπικλ.} κλητη τηλῦσο ΡῥΓΙΠΊΔ 
τωδὴὰ 130. ἔςαι] εἐςὶν 73. (αἵ, Νῖο. οἱον δῖαν. Μοίᾳ. παν] 
εἰ ογνῖπε Αταῦ. 1. 2. λατρευτ.}] εχρύτημπι λατρείας Αττῃ. 1. 8115 
406. Απη. Ἑά. ποιήσετε] ποιήσεται ᾽ς. ἑορτάσατε] εορτα- 
σετεῦ, Χ, ΧΙ), τς» τό, 18, 109, 32, 445 ζ2, τό, 64, γι, 74, 76, τού, 

118, 13τὸ ΑἸΔ. Τ1ιὶρῖ. ὅς. Νῖς. αὐτὴν] ΧΙ, ς8, τοό. οὐαὶ 
- ποίην Ψ- ΑἸξως τ ἡ, θα, Οἤτυρ. ἑορτὴν Κυρ.] α 44. 
λα ἑορτὴν Σξ, 44. εορτ. τῷ Κυρ. ΝῚ]. ὉἘ εἰς οσμῆν ενωδιας )ς. 

ΧΠΙ. Καὶ 1τ"--Κύρ.] α πες εἴ φια 115 ἱπτοιίασεης τς. ροσ- 
ἄξατε] τπροσαξετε Χ, τό, 18, 32, ς2, 4, 9, 64) 71, 74, 76, ὃς, 
τού, 118, 131) 134. Οπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεκ. 1ἰρῇ. (αι. Νῖς. προσαξ- 
ται ΝΛ“, ςό, )ςγ) 82. ὁλοκαντώματα] ολοχαυτωμα 28, 29, ξ4) 73» 
84) ὃς. -Ἐ σερι ἀμαρτιας ς3. κάρπωμα} , Χ, ΧΙ. 1ἱρί, 
καρπωμᾶτα 545 58, 75) 82. Αττῃ. 1. αἰϊᾳυε. Αὐπη. Ἐὰ, χκαρπωμα ΘΧ 
οοττ, {εὰ καρπώματα, μτίτηο, 11. εἰς ὁσμ. εὐωδ.} κα εἰς ι18. οσμη 

ἐνωδ. 1Ἰοϑ. ἐπ οὐἶογεα (μαυϊίαις οαἱογενε ΑΥδΌ. τ. ἃ. Κυρίῳ} τῶ 

Κυρ. ς8. τω Κυριω οὐπὶ δ ποῖδια ἡ, τῷ Κυρίῳ σαπῇ δὰ ποίαϊδ, {εὰ 

τῷ ἴῃ οἰλγδέξ. τηΐηογε, ΑἸεχ. τῇ ἡμ. τῇ ττρ.} οὑπὶ “ν ποῖδηϊ Υ. 
ΑἸΙεχ. οὑπὶ πν ποίδηϊ ΑΥΔΡ. 1.2. καὶ τῇ ἢμ. τῇ τὧρ. το. Οεογρ. 

εἰ ἐπ εἰϊο ρνίμια δίαν. Οἰϊζγορ. ἐπ ϊε ργίπια ϑῖαν. ΝΜῖοίᾳ. Ατπὶ. σ. αἱϊὶ- 

4ις. Ασῃ. Εα. τρεῖς καὶ δίκα} δεκατρεῖς 44, ς3, 747 76, 84» 
τού, .,129, 124. Οοτηρὶ. Οϑογρ. κριᾶς} εἰ αγίείος Ἀταδ. 1. 2. 2. 
ον Ὥμδιτορ. δύο} ὁ (ἢ) Ν. ἀφεεθι Αταὺῦ. 3. ἄμν.} εἰ ἀσπὸς 

ΑἸὉ. 5 ἐνιαυσ.} ἄμωμὲς τον τοϑ. δεκατεσσ.} ἔς ε οοχί. 
{υργλὶ ποτὶ, εὰ δεκατέσσαρες ρεῖπιο, ΝΤΊΙ. τεσσαρεσκαιδεκα (ἢ) 44. 
54.) 74,7. 76, τοῦ, 134. α Βος οὐπὶ (44. ς8. ἀμωμ.] εἰ ργαπηκίυης 

ΑΥΔΡ. :.2. ἐσοντ.] - υμιν 32. Αἰά, σεοτρ. πὶ δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΙΝ. Αἱ ϑυσ. αὐτ.] κα 7ς. Ατὰθ. 32. εἰ ρυασπιταης Αταθδ. τ. 2. 

εἰ Ῥτατιϊτυπῖ, τὰ λ αἷν Ατὐπλ. 1. αἰϊηυς, Ατηι. Ἐ4, ,“ώ ργπιμῖς 

Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, ἐξιλά- τι. 

-ς ρμὸ ’ ει ὧν Ν. ἰδὲ ς ’ἤ’ ΄ 9 4“ ε ΄΄ “ἷὔ ες . 

Καὶ τῇ πεντεχαιδεχάτη ἥμερᾳ τοῦ μῆνος τοῦ ἐδδόμε τούτου ἐπίχλητος αγία ἔςαι ὑμῖν" 12. 

Καὶ 13. 

Μο 



Α ΡΙ9Θ.ΜΟῸΟ 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΧ. 

φρο. : : ͵ Ε 4 : . “ἢ : ς ρ -᾿ ο ᾿ πὸ, δὲ 

σίαι αὐτῶν σεμίδαλις ἀναπέποιημένη ἐν ἐλαίῳ" τρία δέχατα τῷ μόσχῳ τῷ ἐνὶ, τοῖς τρισζαίδέχα 

1. 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23 

24. 

2 “ "ν., , "“ ““,““᾿ενΝΌ ΣΝ νΝ ΄ ΄ 7 ΄ ΟΞ ΚΞ ΞΞΈΞ Ξε 

μόσχοις" χαὶ δύο δέχατα τῷ χριῷ τῷ ἑνὶ, ἐπὶ τὰς δύο χριάς, Δέχατον δέχατον τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ, 
᾿ “ 2 ,» δ᾽ ὦ ν ε Ν ῥώ  κ 

ἐπὶ τοὺς τέσσαρας χαὶ δέχα ἀμνούς. Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὅλο- 

χαυτώσεως τῆς διαπαντός" αἱ ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδχὶ αὐτῶν. Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρα 
’ ’ Ν ’ » Ν 2 ΄ ’ Ν » » ε ξ 9 Ὅ. - 

μόσχες δώδεχα, χριὰς δύο, ἀμνοὺς ἐγιαυσίας τέσσαρας χαὶ δέχα ἀμώμους. Ἢ ϑυσία αὐτὼν χαὶ 
ἡ σπονδὴ αὐτῶν τοῖς μόσχοις χαὶ τοῖς χριοῖς χαὶ τοῖς ἀμνοῖς χατὰ αριϑ μὸν αὐτῶν, χατὰ τὴν 

“᾿ Ν 3 » “Ὃς ὦ Ν.  ε Ἧ ία ρο 

σύγχρισιν αὐτῶν. Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοχαυτώσεως τῆς δια- 
’ ς φΖ 9 φ᾿ ᾿ς ς "᾿ς ϑ φρο 

χαγτύς" αἱ ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδχὶ αὐτῶγ. Τῇ ἡμέρα τῇ τρίτη, μόσχους ἕνδεχα, χριοὺς 
᾽΄ ᾽ Ν᾿, 3 ΄’ ’ Ἁ ’ 3 ’΄ ε ’΄ 3 ἰδὲ ἃ, ς : ." 2 μ᾿ [4] 

δύο, αμνᾶς εἐγιαυσίους τεσσαρὰς χαὶι δέχα ἀμώμους. Η υσία αὐτῶν χαὶ ἢ σπονδὴ αὐτῶν τοῖς 

μόσχοις χαὶ τοῖς χριοῖς χαὶ τοῖς ἀμνοῖς χατὰ ἀριϑ μὸν αὐτῶν, χατὰ τὴν σύγχρισιν αὐτῶν. Καὶ 
΄ ϑ 4 φ᾿ φ ἙΝ [ ς ΄ νν ρ. 4φ ΄ ἰϑι ΄ ςε 4 Φ “9 

χιίμᾶρον ἐξ αιγὼν ἐγὰ σερι ἀμαρτίκξ, ΤΑΥΥ τῆς ολοχαυτωσεὼως Τῆς διαπαντός" αἱ ϑυσίαι αὐτῶν 
ς ς Ν. » “0 

χαὶ αἱ σπογδαὶ αὐτῶν. Τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτη μόσχους δέχα, χριᾶς δύο, ἀμνὲς ἐνιαυσίους τέσ-- 
σαρας χαὶ δέχα ἀμώμαες. Αἱ ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις χαὶ τοῖς χριοῖς 

δίαν. Οἴτοσ. αὐτῶν) “Ἔ χαὶ σπουδχι αὐτῶν ΧΙ. σιμίδαλις] 

“1, δῖαιε αἰτὶσυΐυπι ργα πη Αππιῦ. 3. ανασπ. ἐν ἐλ.} εν ελ. πε πϑι- 

γμίγη (4. τιιφιεαμιενὴ ἐν ἐλ. το, τ. 8, 118. σχρηπηῖ ἐν ἐλ. τιεριπε- 

αποιυμίνη (ῃς) ΑἸ. 1... ἐν ρήπιο, ἐς ἐαῦςτ πυης δχ τπᾶπὰ τοςςηῖὶ, 
26. τῷ ἐνὶ το--τῷ ἐνὶ 229} α αἰϊςτυῖγα εἴ ηἱ πὸ [εἶς ᾿πιεηαςςιξ ς 3. 
τῷ ἐνὶ τ ποτῷ ἑνὶ ἰπ «οπ). 1.:} κα αἰϊογυῖγα εἴ αὐςπ δΐᾳ ἱπίει)ασςηῖ 109. 

τρισκαίδεκα) τρισχαιδ.ο πισπίοίς :9. τρεῖς χαὶ 8ίκα 30. (δηνρί. 

Τρ, τρισὶ (ἃς, (ἰἰτ ἴῃ ἀγο εῖν ρὸ τρις 1) 7 ς. τξισι καὶ δικα Μ΄, τὰ, 
ς3, 128. γαὶ δ..0} , χαὶ Αγιδ. 1. 2. ἰπὶ τὰς ὁνο χρ.] μὲ εἰ 
Μιιυπώο ατἰοὶ δἷαν. Οἰἶτο,. ἀἰνοέμ; στίσιεὐμε πὶ ἀπε οἷο μεο πιο 

Διτῃ. τ. Αἰ συς. Ἄγσγην. [α. “εέο ἀδεα δ, πὰ τῶ . 

ΧΥ. δέκ. δίχα.) κα αἰϊοσο 4μῷ 53. Δτῶῦν 5. εἴ ἧς ἴῃ ἴσχῶι, Το 

ταῖς πε οἰσείπιι μα τυᾶτν λοι! μαμὰ πιά, Ὅσαι αν. χαὶ ργαπμηῖ 

ΔῚ,, τό, 18, 28, 30, 44, 5.4. 38) 9, 73ν 74. 73» 76» 77, 84. 85, τού, 
108, ι18, 12:8, 110, 131) 134. (ὐοιηρί. Αἰοχ. ἴλθ. τ. 2. 3. ϑδϑίαν. 

Οἴἴγοσ. Ατσπη. 1. αἱπᾳυς. τῷ ἄμν. 

τι ἐν} Α τῷ δηῖς ἐνὶ Ἄττῃ. 1. ογινί ἐπ, σι π, Ἀταῦ. 1.2. 1π οπινὲ 

ἀπο Δταῦ. 3. 

1.3. φηαλμοι ἷει ἐπι σὺ πὲ 

εὐπὶ ἀπί οἷο ρα πιο Ατπν. 1. αἰϊΐᾳυς. Αστιν Εὰ, ἐπὶ} αὖ. 

τιστ. χαὶ διχα) τισσχρισ αι, λ!!, τό, 18, το, 73ν 74. ὃς, τοῦ, 111. 

Αἰςχ. διχατεσσαρ. Χ, ς1, γ6, 82, 134. (᾿οπιρ!. 1 ρΐ, 
ΧΑῚ. Καὶ] πη. ε.Ἅ τῆς ὁλοκ.) α τὺς Δγῆν 1. αἰδίαυς. 

Αταν. ΕΔ. αἱ 30σ.] καὶ ργα πήτῖυπὶ 44. ΑΓαῦ. 1. 2. 3. τ᾽ ῥΓα- 
ταϊπτυπῖ, (ἀκ αἱ, Αταγ. τ. αἰΐφυς. Ατσι. Ἐά. αὐτῶν 19} ΕΣ 

αὐτῶν τ" --αὐτῶν 23] α Ροϊτεπι. εἴ ηυα δὶ» ἱπιεαςςς Ν. αἱ 
στον δι) , αἱ τ1ο. Αππ. σ. δἰΐᾳυς. Αττη. Εά. 

ΧΥΠ]. Καὶ) Α 19, 118. Ατπιοπὶ (οι ά. αἰφυΐ. {υρεαίοτῖρι. ρε- 
ΣΆ του Απτῃ. 1. τῇ γμ.} ἐπ ἰϊε σπν ἀτιςυΐο δίαν. Ατγπι. 1. 
δἰΐφυς. Ατπι. Εἀὰ. μόσχους] Ἢ ἰκ βόὼν τς, το, 32, 48, τοϑ, 
118. (ὑοπιρί. -Ὁ ελόεπι εὐπὶ Ναὶ ργτπλυ Δ΄... -Ἐ εδάςηι (Ὁ τὶ ἴῃ 

εἶχεγϑέϊ. πιίπογς Αἰεχ.  ετεσπι Ὁ «ὦ (ἡς) Αταδ. 1. 2. ϑωδιχα 

διχαδιο Χ, γι. 1ἱρί. Οεοτξ. χριὶς} καὶ χρ ν΄, 18, 10, 30, ς8, 
50, 1ο8, 118. Διαῦ. τ. 2. 1. δίδλν. Οἴτγος. ὐοοῦζ. καὶ πλᾶγρο ρειπηᾶ 

εἰ «εἰ πεσι ἐξ αὶ Ἄττῃ, Βα, 

, Ἀ ΝῪ : ἅ. ᾿ ΗΜ . 

ἐτι τὰς (υΠ) (ᾳᾳ.} ΕΖ] ζ1: δ’ ΜΟΥ τος ἐ ΠΔ ΠΟ ΜΠ Δγδ. 

μι εἰ φωαλμον ἰτι πε ἀπα} οἷαν. (Λϊτον, 

τηδῃμ 110. δίΉ} ἐς ((ς) 8.. ἀμν.} εἰ σγπ0 ἈγδΌ. τ. 2. 3. 
Οεοισ. ἐνιαυσ.) 1 ἢὶς, εἴ ποῦ Βαῦεπὶ πιοχ, ἀμωμοὺς ς 4, 78) 
τοϑ, τ18. Απη. 1᾿. αἱϊϊφυς. Απη. Εά. - οιους (ἔς) )ς. τισσ. 
χαὶ δίχα] τισσαρισκαιδ. τό, 10, ς8, ςο, ὃς, 128. ΑΙεχ. (δι. Νῖς. 

δικατισσαρ. Χ, ς3,) 74ῳ, 76, 82, 84. τού. (οπῃρ!. 1 ρῖ, Οεοτγς. 
ΧΥ]Π]. Ἡ ϑυσ.) α΄ ϑυσιαι ΧΙ, τ9, 53, ς4) 74. 755, 76, 84, τοϑ, 

114. Θεοῖς. καὶ ϑύυσιαι τοῦ. Αππ. «. εἰΐχυς. Απῃ. ἘΔ. οἰ ργξ- 
χϊτυπς Ασὰθ. 1. 2. 3. αὖτ. ι“πτποαὐτ. 25) α ρΡοϊτγεπιυπι εἰ αι: 
᾿ηἷ5 ἰηϊετίαςεπο Υ. καὶ 1) α Ὅεογς. ἡ σπονδὴ) αἱ σπονδαι 
ΧΙ, 199 52) ζ4, 74,73. 76, 84, τού, 1τοϑ, 134. Αγαῦ. 1. 2. 3, ϑδίδν. 
Οὐὔτγοσ. ἐιῤανείκα ἴτε ἀπιουΐο Αττῃ. 1. αΐᾳυε. Απῃ. Ἑάὰ. αὐ- 

τῶν 25) α Οδοῦ. Ἀπηςιὶ (οι, αἰίαυϊ!. Αἰτη. Ἐά. τοῖς μόσχ.} 
“Ἢ αὐτῶν ς1. ἴῃ Θμγυΐϊδτὶ πππλ, ἐχργπσης Αὐγηεηὶ Οοάά, αἰϊᾳυΐ. 
α (μι. καὶ τοῖς χρ. εὐπὶ (44.] α (3. τοῖς χριοῖς] ἰη ὥπγιυ- 
ἰατὶ πυπι. ἐχρττηθος Απηεοὶ (οάά. αἰϊᾳυϊ. αρι3μ.}) τὸν ἀριϑμ. 
᾿ς. κα]ὰ τὴν] τὴν 44, 134. ἐἴ ργαπηϊτωης Αταῦ. 1. 4. Ασηι. 
αἰᾳυς. Απη. Εά. εχρηιϊηΐς καὶ τὴν Αγδῦ. 3. αὐτῶν υἱς.} ουηὶ 
“ ποίδης Κ΄. ΑἸδεχ. 

ΧΙΧ. Καὶ 13) α ΑΙά. ἕνα τιρὶ ἀμ.} περι ἂμ. ἕνα 128. 

α ἵνα Οορί. τῆς ὁλοκ.Ἶ α τῆς τη. 1. αἴφυθ. Ασα, Βά. αἱ 
ϑυσ.) εἰ ργπιίϊσυυς Αγαῦ. 1. 2. 3. Απῃ. 1. αἰίχυς, Ασιη. Εὐ. 
αἱ σπ.}ὶ., αἱ Αππῃ. 1. ἰἴφυς. Ατγην. Ἐά. σπονδ. αὐτ. σπονδ. 

αὐτ. ἴῃ ςοπὶ. 22} α Ροῆεεηνᾶ εἴ αι Ὠἷφ ἰπῖοεαςςπξ 75. α εὐίεπι ἴῃ 
ἴεχίυ, {εἰ «ὐἰομῆϊ πιαγεῖωὶ αἰϊὰ πηᾶπιιρ, τοῦ. αὐτῶν υἱι.}1 ἘΞ τοῖς 
μοσχοις τοις χριοις 44. -ἔ τοῖς μοσχοις χαϊ τοῖς γριοις χαι τοις ἀ4- 

νοις ΧΑΤῚ αρισμον αὐ ΤΥ Χαται ΤῊΝ σνγΎΆρισιν α'Ἴὼν ιού. 

ΧΧ. ΤΠ μ.] καὶ τη ημ. 18,32. ς4. 129. ταῦθ. 1. ἃ. 3. Οὐοῖσ. 

4; ἐπ ἀἰε δῖαν. Οὗτος. Ατὐπι. τ. αἰΐφυς. Αγπν. Ἐὰ,, ᾿π ἀϊε 5ϊν. Μοίᾳ. 

ἵνδικχ) δικατίσσαρας (οιηρὶ. χριὰς} κ᾽ σγϊτε Ατὰθς αν. 2. 3. 
δίαν. Οὐἶγοχ. Ασιπ. κι. αἰύφυς, Ατπι. 4, 600] δυδιχα το. ἀμν.] 
εἰ ἀχποι Ἀταὺ. 1. δίαν. Οἴἶγορ. ἐνιχυσ.} -ἘΞἢΐς, ποαις δδθεης 

τΟχ, ἀμώμους 44. 118. ΑΙΩΌ. 3. Απη. τ. αἰ χψυς. Ἄτιη. Εά, τέσσ. 
καὶ δ.) τισσαρισκαιδ. τς, τό, 18, 10, ὃς. Αἰοχ, δῖ. Νὶς. δεχα- 
τισσαρας Χ, ς1, 82. (οπιρ!. 1ἰρ΄. Οεογς. 

ΧΧΙ. Ἡ ϑυσ.] αἱ ϑισιαι 19, 44.) 2, ζ4, 74, γ6, τοϑ, 118, 
134. δῖαν. Οἴτορ. Αταῦ. 3. αἱ ϑυσιαι πιλγρο ᾿οό. εἰ ργα τὶς 
ΑγΆΡ. 3. εἴ ρχγασπλυης, (ὰ, ἡ Ατττ. ᾿. αἰϊΐᾳφυς. Ατπι. Εά. αὐ- 

τῶν 15] α 44. αὐτ. ι"--αὐτ. 25} α ρΡοϊεεπιυτη εἰ φυας ἢΪ5 ἱπίετ- 
Ἰασςῆι 111. μιδεῖ εδάςεπιὶ ἴθ οἰδιαῶι. πιίπογς ΑἸεχ. ἢ σπονδὴ) 
αἱ σπονδχι το, 44. 52, 4.) 74. 76, τοβ, 118, 114. Αγαδῦ. τ. 2. 3. 
δῖαν, ὥς πιῶγγο τού. χα ἡ Ασπι. 1. αἰΐφυς, Αστι. ἘῸ. αὐτῶν 29] 
α κοτε. Απη. τ. αἰϊίψφις. Ασιη. Εὠ. χαὶ 2] Ὑ ργαπιτυης ΚΝ. 

ΑΪεχ. ἀμνοῖς Ρεγ ἑοσῖς, ἡδπὶ οἰδ δὲ ἴδοι, Ν. κατὰ τὴν 

σύγκρ. αὐτ.} ε΄ ῥὑταπιίπυπι Αταῦδ. 1.2.3. α κα]ὰ τὴν Ατδῦ. 3. 

α οιπηΐλ Ἀπ. τ. σύγχρισιν αὐτῶν] ἱπίετροηϊε ἄχηυπι βπαὶς (Πο) 
λ΄. οὑπὶ “ὦ ποῖδι αὐτῶν τπηπὶ ΑἸοχ. 

ΧΧΙΙ. ἰξ αἰγ.] (δ) υηγῖς ἄρηυπι ἤπλῖς Ψ, οὰπὶ πον ἄρπας ἤρες 
ΑΙεχ. ἕνα πιρὶ ἀμ.) περι ἀμ. ἰνὰ 44. κα ἕνα 111. ἕνα περὶ ἀμ. 
(εἀ ἵνα ἴῃ εἰιαγλές. πιίπογο, Αἰοχ. αἱ ϑυσ. αὐτῶν] κα οἰππὶ ἴ44. 44- 

α αὐτῶν 71. α αἱ Απῃ. 1. αἰΐᾳυς. εἰ ῥγαπηϊζαης Αγαθ. 1. 2. 3. 

ἐχορη βεγροκὴς οὐἑαείοπίδης ἔογνσε (ῃς) Αγηγ. Εάὰ, αἱ σπονδαὶ} 

α αἱ Απ. 1. ἐῥαπιίπεσι ἥῃς αττς]ο Αγπιεοὶ (ὐοάά, αἰϊφυΐ. Ατπι. 
Ἐ4. σπονδ. αὐτ.--σπονδ. αὐτ. ἴῃ “οπ). 25] α Ρογεπηλ εἰ αι.» Ηἰς 
ἰηϊετ)δςοηϊ 130. αὐτῶν υἷι.) Ἔ ἐαεαρεὶς τοις νοϑνὶν εἰ οδἰ αἰ ἰοπὶ δας 
ον. (ῃς) Απ. τ. 

ΧΧΙΙΠ]. ὙΤοῖυπὶ σοπιπιᾶ οὐπὶ 44. υἵχψυς Δ ςᾶρ. χχχὶ, τ) αν Δ}Ὁ 
[οἷϊο, Χ. τῇ ἡμ.} εἰ ργαπίπυπε Αὐαθ. 1. 2. 3. ϑῖδν. εἰ αΐε ἤπε 
αἰτίουΐο Οοοτρ. ἐἰ ἐκ αἱ οςὰπὶ απίσυΐο Αὐτη. σ. αἰϊΐυς. Ατπι. Εα, 
τῇ τιν.) ατὴνῦν. δίκα 15] ἐννεα 44. κριὸς ουπΊ [44.} καὶ 

τὰ λοιπὰ τοῖς ττρωτοῖς ὁμοίως 10, τοϑ, 118, ὑἱς (ογρία 16. εἰ ργα:- 
ταϊτυηῖ Ατγαῦ. 1. 2. 3. ἀμν.} “ἰ αρπος Ατγαῦ. 1. 2. 3. τίσσ. 

καὶ δ.} τισσαρεσκαιδ. τς» τό, 18, 30, ζο, ὃς. Αἰεχ. (Αι. Νίς. ϑὲ- 
κατισσαρες 44), 82. δικατέσσαρας (οιυρ!. 1ἡρῖ, Θεοῦ. ὃ (Π6) 
γ6, 84, 134. ϑδϑωδεκα 74. δίκα 2] ιχΚΥ.. ἀμωώμ.} ἀμνοὺς 
τηεπάοίς ἡ. κ(6.. 

ΧΧΙΝ. Αἱ ϑυσ.} εἰ ρυαπνῦς Αγὰρ. 2. 
ΔΌςΪο, Αγπλ. 1. αἱΐφιῃς πῃ. Ἐπ, 
σπ.} κ αἱ Αταν. 1. αἴΐαως. Απτ. Ἐά. 
αἰΐαυς. Απῃ. ΕἘὰ. καὶ τοῖς ιϑ--καὶ τοῖς 2] α Αἰϊζετιῖγα ουπὶ γοοδ 
4υκ ἰιἷ5 ἱπτεγαςςεῖ Υ,, ἀριϑμ. αὐτῶν) α αὐτῶν 44. χαΐὰ τὴν] 
α τὴν 44. κα υἴγιηηαυς, δἴφυε ΠΑθεῖ εἰ ἴλητιπ), Αταρ. 1. εἰ ργβι- 
ἴυμὶ Αταῦ. 1. 2. αὐτῶν υἱϊ.} “ὦ ργαπύτ Υ, 

ε Ῥτγατηϊιης, ἤπε 

αὐτὼν 1] α 4. 7)ι αἱ. 

αὐτῶν 29} α Οεογρ. Αγπι. 1. 



ἈΡΙΘΜΟΊ. 
ΚΕΦ, Χ) 

-, “ο΄ ν ο κ 5 Ν 9. ᾿Ὁὦ . "» ΄ 9. "" Ν ΄ » . 9. ο βὩκ ΧΧΙΧ. 

χαὶ τοῖς ἀμνοῖς χατὰ ἀριϑμον αὐτῶν, χατὰ τὴν σύγχρισιν αὐτῶν, Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ 25. 

ὡμαρτίας, “πλὴν τῆς ὁλοχαυτώσεως τῆς διαπαντός" αἱ ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδχὶ αὐτῶν. Τῆ 26. 

ἡμέρᾳ τῇ πέμπ]η μόσχους ἐννέα, χριὸς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίας τέσσαρας χαὶ δέχα ἀμώμες. Αἱ 2;. 
ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις χαὶ τοῖς χριοῖς χαὶ τοῖς ἀμνοῖς χατὰ ἀοιδ μὸν 

αὐτῶν, χατοὶ τὴν σύγχρισιν αὐτῶν. Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πολὴν τῆς ὁλο- 528, 
χαυτώσεως τῆς διαπαντός" αἱ ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. Τῆ ἡμέρᾳ τὴ ἐχτὴ μόσχξβς 20. 
Φ . Ἁ ᾽ 9 “ 2 ΄ ΄ 2. 2 ἃ Ζ΄ » “ . ς ΑΝ 
ὀχτῶ, χριδς δύο, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους δεχατέσσαρας ἀμώμους. Αἱ θυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδαὶ 30. 

αὐτῶν τοῖς μόσχοις χαὶ τοῖς χριοῖς καὶ τοῖς ἀμνοῖς χατὰ ἀριϑ μὸν αὐτῶν, χατα τὴν σύγχρισιν 
αὐτῶν. Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγὼν ἕνα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοχαυτώσεως τῆς διαπχαντός" αἱ 31. 

ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. Ἰῆ ἡμέρα τῇ εξδὸ ὄσχους ἐπ]ᾶὰ. χριὸς δύο. ἀμνὰς ἐνι- 32. » Ἔ Π᾿ἡμεςΧ Τὴ εούσμὴς μοσχουριετιαν δὲ αι 
’ Ρ 3 ων 9 ἰϑ ρ8 Δ “ὃΚ 

αυσίους δεκατέσσαρας ἀμώμους. Αἱ ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τοῖς μόσχοις χαὶ τοῖς 33: 

χριοῖς χαὶ τοῖς ἀμνοῖς κατὰ ἀρισμὸν αὐτῶν, χατὰ τὴν σύγχρισιν αὐτῶν. Καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν 834: 

ἔγα περὶ ἁμαρτίας, πλὴν τῆς ὁλοχαυτώσεως τῆς διαπαντός" αἱ θυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδαὶ 
9 »" Ν "ἐε γρ'; 5.3 χά Σῳ»,; ,ἵ᾿ ξ κμὉ ἰϑὲ » Ν 3 4 3 5» ὦ Ἢ 

αὐτῶν. Καὶ τὴ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη ἐξόδιον ἐςαι ὑμῖν' ππὰν ἔργον λᾶτρευτον οὐ πποιήσετε ἐν αὐτῇ. 35: 
Καὶ προσάξετε ὁλοχαυτώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας χαρπώματα τῷ Κυρίῳ μόσχον ἕνα, χριὸν ἔγα, 36. 

ἀμγὲς ἐνιαυσίους ἑπ]ὰ ἀμώμες. Αἱ ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν τῷ μόσχῳ χαὶ τῷ χριῷ 37. 

ΧΧΝν. ἕνα] α Ὁορι. 
Ἄγχαι. Ἐλ. 

ϑυσ.Ἶ α οὐπὶ {η4. 44. 
εἰ φῬιξυιυηῖϊ Ασα. 1. 2. 2. 

δι πὰς ἤρῆας ἰδς. 

ΧΝῚ. Τῇ ἡμ.] εἰ ργβυναπε Αταθ. 1. 2. 3. 8ιαν. δἰ ἐπ ρίϑ- 

τητος Απῃ. 1. δἰῆαις, Αστι. ΕΑ. ἐγνέα] οκτω 44. εννεῶ δ Χ 

οοττ. Πιργαὶ εαγὶ, ἐεὰ νεα ρήπιο, ΝῚ]. κριὲς] αὶ ουπὶ 144. 19, τ18. 
εἰ ῥὑσαωτγτυπε ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. ὧμν.} καὶ ἀμν. 74. Αταῦ. 1. 2. 3. 
τέσσ. καὶ δ.] τεσσαρεσκαιδ. τς, τό, τ8, 30, ς9, 8ς, 130, 131. ΑΪοχ. 
(δι. Νὶίςο. δεκατέσσαρες 82. δεχατεσσαρας 445 τού, 134. (οπηρί. 
1ρῖ. τὐμωμ.} “τ τα πιπας, τ υἱάςξαν, ἐεὰ ἱποοσστη εῆρν. 

ΧΧΥῚ. Αἱ ϑυσ.] εἰ ῥγαεπνείς Αγαθ. 3. εἰ, ἤπα δγίσυϊο ργα- 
αὐταηϊ Αὐτὰ. 1. δας. Αππη. Ἐά, αὐτῶν 15] αὶ 44. 71. αἱ 
σπονϑ.] ἴῃ πηι. ἤηρυ αγὶ ἐχργιπηῖξ ΘΟ δοῦσ. κα αὐ Ασπι. τ. δἰἰΐαιις. Αὐτη. 

ἘΔ. αὐτῶν 45], Οεοτρ. Ατγπη. 1. δἰΐφιθ. Ατπι. Ἑά. καῖὰα] εἰ 
Ῥγϑευηϊτυης ΑΔ. 1. 2. 3. Θεοῦ. κατὰ τὴν] λα Ασα. 3. αὖὐ- 
τῶν 0}1.} οὐπὶ Ἡ ἤῤπαπε Ν, ΑἸεχ. 

ΧΧΝΙΠ. Τοῖυπι οοπηηα οἰπῃ {44. υἵχιε δά οαρ. Χχχχὶ, τό, ,.9 
ΔΙΩΪΠῸ [Ο]1ο, 28. ἐξ αἰγ.} εὐπὶ “-- ἤσπαι Αἰεχ ἕνα περὶ ἀμ.] 
σιρι ἂμ. ἔνα Ν. κ ἕνα Οοπμρὶ. Οορι. τῆς ὁλοκ.] α τῆς Απη. τ. 
αἰἰφις. Ατὰ. Εά. αἱ ϑυσ.)} α οὐπὶ 44. τοό. εἰ ργβπηϊττυηϊ 
ἈΓΑΡ. 1. 2. εἰ ργρπηττηῖ, εἀ. αἱ, Αττη. 1. δϊφυθ. Ασγπι. Εά. 
αὐτῶν 159] κα 71. αἱ σπονδ.} αὶ αἱ Ατηι. 1. αἰϊΐφιθ Ασην. Ἑά. 
σπονδ. αὐτ.------σπονδ. αὐτ. σου. 31} κα Δἰϊεγαῖγα εἰ 0125 115 ἰηϊει]α- 
«ςεηξ ς3. 

ΧΧΙΧ. Τῇ ημ.] εἰ ργαγιϊξυπε Αὐτὰρ. σ᾿ ὦ. 3. δαν. Μοί. 

Οεοτρ. εἰ ἐπ ῥγαπιπυης Αἰππ. 1. αἰΐχυς, Ασηι. Εάἀ. τῇ ἕκτη] 
τῆν. μόσχους---σπονδ. αὐτ. σοη. 311] ῥζὸ ἨΪβ εἴ ΡΓῸ 115,9 4118 
Ἠΐς ᾿πιεγδοεπὶ παθεῖ μοσίχους ὁμοίους τΔηῖιπὶ 44. κριὰὲς οἰπὶ 164. 
υἵχυς δὰ ἤπεπὶ ςοπηπιαῖῖβ 31} καὶ 19, 118. κριοὺς} εἰ ατγίειες ΑτδΌ. 
1. 2. 3. ἄμν.} εἰ ἀρπος Ἀτὰρ. τ. 2.3.  δϑδεκατέσσ.} δεκατεσ- 
σαρες Β2. τισσαρεσχαιδεκα Ν]1, τς, 16, 18, 30, ς7) 59) 8» 130, 
131. ΑἸΙά. ΑἸἰοχ. (δῖ, Νιῖς. 

ΧΧΧ. Αἱ ϑυσ.} εἰ ργοπυϊξυης Αταῦ. τ. 2. 3. δἰ Ὀγβευηϊτιηΐ, 
1.ἀ, αἱ, Απη. 1. διε. Αττ, Ἐά. αὐτῶν 13] 71. αὖτ. τῷ 
---οὐτ. 25] α αἰϊετιτ. εἴ χυα: Ηὶς ἰηϊεδοεηϊ 130, 131. αἱ σπονδ.] 
εχρτϊπις ληρθΗ). Ππρυϊατὶ Θεογρ. εἰ ργωτηπταηῖ, {εὰ καὶ αἱ, Ατιη. χ. 

αἰΐαυς. Αὐῇγ. ἘΔ. αὐτῶν 25] Οεοῦρ. Αιπτη. 1. δἰ ἴχφυς. Ασπι. 
Ἐάὰ. γἀὶ τρίς: ἀμν.} αὶ τού, 144. ἄρι3μ.} τὸν ἀριϑμ. 73. 
κατὰ] εἰ ρυπυύδυης Ατθ. τ. 2. 8ϊαν. Οἷἶγορ. Οθογρ. Ατπι. σ. 411- 
4ιε. Απη. Εά. διαβεῖ εἰ, ἐεὰ α καϊα, Αταῦ. 3. τὴν σύγκρ.] α τὴν 

τῆς ὁλοχκ.} α τῆς ἅπη. ἵἴ. αἰϊχιςο, 

χαν ϑυσ. 120. Αἴπι. τ. αἰϊΐιθ. Αὐη. Ἐή. 
αὐτών)} Ργδεγλ τς, αὐ υὐάενυτ, 

διαπαντὸς} .««νταὰς (ἔς, τε Ια }5 ΠΠτοτὶς εχ) ἡ. αἱ 

. λοιπὰ τοῖς τάσιν ὁμοιως (Π) τοῦ, 118. 

εἴ φυδὲ 115 ἱπϊοηασεηῖ Ν.. αἱ σπ.} κα αἱ Αται. 1. 41 14τς. Αγπι. 

Ἑὰ. 

ΧΧΧΙ. Τῃ ἡμ.] καὶ τῇ γμν ττϑ. ΔΙαῦ. 1..2..3. τῇ δὲ ἄς. 4.4. 
εἰ ἐπ ὑγατηϊπαμς δ[᾽αν. Οἰξγοσ, Αὐπιεπὶ (Οο1ἀ. αἰἰχυ!. ἅτιτ. Ἑά. 1π 

ῬγΘταἰἰς, ἀἴζας εὐ ιργδίοτιρῦ. ὑστηα τα, ΑΥΠῚ. τ. ἐπὶ ᾿Υβο τοῖν 

δῖαν. Μοίΐᾳ. ἡμ. τῇ ἐδ.) εδδι τμ. 44. ἐπα} επῖα χαι τὰ 

χοιὰς} εἰ αγίείος Αταῦ. 

1. 3. 3. δῖαν. Οἴτγοσ. δ0}1 κα Θδοσσ. ἄμν.} εἰ ἀσποι ΔΑτδῦ. 
Ι. 2. 3. ἐνιχυσ.} Ἐ Ἰΐς ἀμαάμοὺς, πεῆῖς Ββαθεπς ΠΠΌΧ, 44. 

118. Αὐπι. 1. φὰς. Ατιῃ. Ἐά. δεκατέσσ.} δεκατεσσαϑες 82. 
1ηΩ6. τεσσαρεσκαίδεκα ΝἼ], τς, τό, 18, 30, ς7) 59) 73, 8ς) τ18, 

110, 111. ΑἸά, Αἰεχ. (αῖ. Νις. 

ΧΧΧΙΙΠ. Αἱ ϑυσ.] εἰ ῥ»ταιτῖς Αγὰρ. 3. οἱ ργφιηϊκυηῖ, {εὶ 
λα αἷς, Αἴπι. 1. δἰΐφις. Αττη. Ἑά. αὐτῶν 15] α γι. αἱ σπ.] 
α ὧν Αγ. 1. δἰΐχυθ. Ἄγπ. Ἐά, αὐτῶν 95] α Οδογρ. Απῃ. 1. 

αἴας. Αττῃ. Ἐά. καϊὰ ἀριϑμ.} καὶα τὸν ἀοιδιμ. Οοιηρὶ. δὲ 
Ργαπλ τῆς δϊλν. Οὔτορ. αὐτῶν 35 --αὐτῶν υἷι. κα ροῆτεπ). εἴ 
ηυ4: [5 ἱπίεγίασεπε τού. κα εδήδξιῃ 1η ἴεχᾶις 64 Ὠαθεῖ ΠΙΔΓΡῸ δι τ| 18 

πηδῶ!» Ν11. αὐτῶν 39] αὐτων καὶ Ν. Δταῦ. 1. 2. 3. ὅ.ιαν. Οὐὗἶτοσ. 

Ατη. τ. αἰϊσυθ Αὐπι. Εά. κατὰ 2] ΟΝ. Αταῦ. 3. τὴν 

σύγκρ.} κα τὴν ὅς. 
ΧΧΧΙΝ. ἐξ αἰγ.} ουπὶ πῃ ἥρποπε ΙΝ. ΑἸεχ ἕνα περὶ οἷ μ.} 

σερι ἀμ. ενὰ ΙΝ. τῆς ὁλοκ.} α τῆς Ατῃ. 1. αἰίσις. Δτήη. Ἐπ, 

αἱ ϑυσ.] α οὐπὶ 44. τιο6. εἰ γγδυλτς ΑΥΑΌ. 2. δὐ ργααη πέση, ἐρά 

α αἱ, Αὐτπη. 1. δἰίφιθ. Ασπὶ. Ἐά. αἱ στ. 
λα αἱ Αγηι. 1. αἰΐφιε. Αγπὶ. Εά. αὐτῶν 1.1. Οεοτρ. 

ΧΧΧΝ. Καὶ] α ΧΙ, ς9. Οοιυρῖ. οὐ ἐπ 85᾽δν. Μοίᾳ. Ατπι. τ᾿ 

αἰΐφυς. Απῃ. ἘΔ. ἐξόδιον) {ιργαίοτιρῖ, ἃ Ἰμλεῖπο γεοθητὶ ἐν συν ο 
τού. “πὰν] εἰ ον ΑτδΌ. 1. 2. 3. λατρευτ.} εἐχρτγπηιηζ 

λατρείας Ατιι. 1. αἴας. Απη. ἘΔ. ποιήσετε] ποιήσεται 755) 130. 
ποιήσεις 129. ποιηθήσεται ς2, 57. (αἴ. Νὶς, ἐν αὐτῇ “Ῥ ργα- 
τηϊαιπε ΓΝ, ΑἸεχ. σῷ ριασηνσης Ἄγαρ. 1. 2. 

ΧΧΧΝΊ. τροσάξετε] τροσαξατε 44. τροσαξεται Σς.  ὁλο- 
καυτώματα) ολοκαυτωμα ἵΨ΄, Ψ]], ς4, τό, 74, 7557 83, τού, 134. 

ΑΙά. 8[αν. Οὗἶτοσ. εἴ ἤς ἴῃ οἰιάγαΐζξ, πΐποσε ΑἸθχ. τὸ ολοκαυτωμὰ 

84. εἰς ὁσμι. εὐωδ. καρπ.] καρπ΄. εἰς οσμ.. εὐαδὶ ΤΥ, τό, 18, 30, 
ξδ.. δΥ,, 18;.73,. 7. 82, τ2ϑ, τὸν Τλϊς ΑἸεχ; Αὐαθι Ἐν ἃ, ὁσμ. 

εὐωδ.} οάονενι (ιαυϊ αι; οεονει (πο) ΛΙαθ. τ. 2. καρπύματα)] 

ΑΝΙΙ, τς, 29. 43) 59) 64, 83. ΑΙά. Τιρί, δῖαν. Οὗτος. 

ΧΙ, τό, 10, 30, ς4, 56, 57» 71» 73» 74» 75» 70. 6 τοῦ, τοϑ, τι, 
130, 131, 114. (αἴ. Νὶο. εἴ ἤς ἴῃ σβαγαέϊ. πλίῆογε ΑἸἰδχ, τ: 

Κυρ.] κα 29, 130. ΤΙΝ, ΨΠ, τς, τό, 18, το, 30, ς 4, τό, ς7, ς9, 

2 “ ο 

αὐτῶν 1] α γι. 

παστωμ 

58. αὐτῶν υἱς.] οὑπὶ ὦ ἤρπαῖ Ν. οὐπὶ κω ἤσπαῖ ΑἸεχ. ὅ4, 71, 73, 75, 81, Βς, τοϑ, 118, 128, 159, 121. Οὐμηρ]. ΑἸά. Αἰοχ. 
ΧΧΧΊ. ἐξ αἰγ.] οὐπὶ Ὁ ποις Ψ. οὑπὶ κν ἤρτιδης ΑἸεχ. Αὐτὰρ. ΑτλΡ. 1. 2. Κύριω εχ οοἱτ, τὰ Κυριου ρτῖπιο, 11. χειὸν ἕνα} καὶ 

Χο; ἕνα περὶ ὧμ.}] περι αμ. ἕνα Υ. τῆς ὁλοκ.} α τῆς κρ. ἐνῶ 128. ΑΥ̓ΔΌ. 1. 2. 3. λ 50. α ἕνα Οορι. ἄμιν.] εἰ ἀρπον 

Ἄπτη. 1. αἰφυς. Ασπτη. Ἐκ. αἱ ϑυσ.} α οὐυπὶ (44. τού. εἰ ῥὑγξ- 
ταϊϊζαης Ατγαῦ. 1. 2. 3. εἰ Ῥγϑοητυηῖ, [ἀκ αν ΑΥπη. 1. ΔΙΌ. 
Ἄπηῃ. Ἐ. αὐτῶν 15] κα 71. αὐτ. τ --αὐτ. 29} α αἰϊοχιῖγ. 

ἈμΡ. -- 2. ΆἍ. ἐνιαυσ.) Α ΨΙΠ. ἑπτὰ ἀμ. χα. στα 54) 78) 

τοϑ. Απῃ. 1. δἰἴφυς. Απη. Ἐαὰ. 

ΧΧΧΝΙΙ. Αἱ ϑυσ.] εἰ Ῥγβεπυταης Αναὺ. τ. ἃ. 3. Οὐστσ. λ αὶ 



ΚΕΦ. 

ΑΡΙ ΘΜ Ο Ι. 
ΧΧΙΧ. 

38. χαὶ τοῖς ἀμνοῖς χατὰ ἀριϑ μὸν αὐτῶν, χατὰ τὴν σύγκρισιν αὑτῶν. 
Ν 4 Ὁ» » “οα᾽Ἰ᾽ ι ζ 

Και χίμῶᾶρον εξ αἰγων ἐγὰ 
δα ε ἴω Γ Ὁ Ν Ν ». Ὁ 

περὶ ἁμαρτίας, σλὴν τῆς ὁλοχαυτώσεως τῆς διαπαντός" αἱ ϑυσίαι αὐτῶν χαὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. 
“0 φ φῶ 4φ [«΄ ρο ἃ ἰϑέ » ἰδ 4 ΦΦ ς Ὰ ς ζ΄ ε ἰδ -ς 

Ταυτα ποιήσετε Κυρίῳ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν, τλὴν τῶν εὐχῶν ὑμῶν, χαὶ τὰ ἐχόσια ὑμῶν, χαὶ 
ε ΄ ἰϑι ’΄᾽ ἰδ Ν “6 ’ 4 ἰδ 

τὰ ὁλοχαυτώματα ὑμῶν, χαὶ τὰς ϑυσίας ὑμῶν, χαὶ τὰς σπονδὰς ὑμῶν, καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ χατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῆ. Καὶ 

ἐλάλησε Μωυσῆς πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν φυλῶγ υἱῶν ᾿Ισραὴλ, λέγων, τᾶτο τὸ ῥῆμα ὃ συνέταξε 

Κύριος. Ἴλνθρωπος ἄγϑρωπος ὃς ἂν εὔξηται εὐχὴν Κυρίῳ, ἢ ὁμόση ὅρχον, ἢ ὁρίσηται ὁρισμῷ 
ν “ "- » “ ᾽ ΄ ν ς-- » » ͵ “ Δ φ 2 ““,ΔοἨἬωη»Ἅ», 2 “0 

περὶ τῆς ψυχῆς αὐτὸ, οὐ βεδηλώσει τὸ ῥημα αὐτε' πάντα ὅσα ἂν ἐξέλϑη ἐχ τὰ ςύματος αὑτξ, 

ποιήσει. 
Σὰ δὲ υξ Ν - 3 Ν Κ , ὯἈΛΨε» ς Ν 2 ᾿ 4 ΄“ Ν ἀὺυ ἰδ 

ἂν ὁξ εὐυξηται γυνὴ εὐχὴν Κυρίῳ, ἢ ὁρίσηται ὁρισμὸν ἐν τῷ οἰχῳ τὰ “σατρὸς ἀυτῆς 
] ἰδ γ’ “9 ΄-ς » ’ ς ,, 35 “Ὁ Α 3 ἉἍ » .Ὁ ἃἫς Ὰ 4 Ἁ » “6 Δ, 

ἐν τὴ νεότητι αὐτῆς, Καὶ ἀχέση ὁ πατὴρ αὑτῆς τὰς εὐχᾶς αὑτῆς, χαὶ τὸς ὁρισμᾶς αὐτῆς, οὺς 
. » ἰωὲ οῷ ων »» 90 ὁ ," ἰφν » ;ςς 

ὡρίσατο χατὰ τῆς Ψυχῆς αὔτης, χαὶ παρασιωπήση αὐτῆς ὃ πατὴρ, χαὶ ςήσονται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ 
» » Ν ᾽΄ ς« ε Ν δ ε » Ν [οἱ “ » “- ω 2 “. 

αὐτῆς, χαὶ πάντες οἱ ὁρισμοὶ, οὖς ὡρίσατο χατᾶ τὴς Ψυχῆς αὐτῆς, μενᾶσιν αυτῇ. 
2 ΠῚ ᾽’ ς Ν » 4“ Ψ ΛΝ ΦὌ 

γευὼνγ ἀγαγευση 0 πΑΤῊρ ἀυτῆς ἢ 

Απτ. τ. “εἰ ρει τυπι, (οδς .. αἱ, Απηςηὶ Ο οἱἱά. τεϊφυὶ. Ατηι. Εά, 
αὐτῶν 1) , 44. αἱ σπκ.)., αἱ Δπη. τι. δἰίίφυς. Ἄσπι. Ἑά. 
αὐτῶν 2}. Θεοῖς. πη. τ. αἰΐᾳυς. Αγαν. Εά, αὐτ. χἡν-αὐτ. 49) 

α δἰτεγυῖτς. εἴ 4145 ἰ5 ἱπῖετ ἀςοηῖ ς 1. τῷ χρι.) κα τῷ Ἀπῃκηὶ (οὐ. 

αἰ υΐ. τοῖς ἂμν.] τω ἀμνὼω 20. αὐτῶν 4] φογηνε εἴ Αταῦ. 

ι. ἅ. 8. δίαν. Οἰἶΐτγοζ. καὶὰ 2} . Δβῦ. 2. τὴν σίγκρ.) α τὴν 
ΥΙ!], ςο, 7ς. 

ΧΧΧΧΝΠΠ. ἐξ αἰγ.] οὐτὺ “ ποτὶ Γ΄, ΑἸεχ. εὐπὶ “» ποῖα 
Ατγαῦ. τ. ἵνα σιρὶ ἀμ.) σι. ἀμ. ενὰ ΙΝ. Ὦ ἵνα Οορι. 

“- μὲν βεζια!ο ((ἰς) ΑἸ. Δ. τῆς ὁλοκ.}) α τῆς Απη. τ. αἰϊίαις. 
Απη. Εά. αἱ ὃυσ.) “ ρεκκτοτυης Αγαῦ. :. 2. 3. “' ῥγβηῖ- 
ἴμηϊ, [πὰ κα αἰ, Απῃ. ᾿. δὶ φσυς. Απῃ. Ἑά. αὐτῶν 13) α 44. 

αἱ σπ.} α αἱ Απῃ. 1. αἰΐᾳυε. Ατπι. Εά. αὐτῶν υἱι.} . Οεοτῷ. 
ΧΧΧΙΧ. Ταῦτα) τ ἀσς Αγαῦ. 1. 2. σοιήσιτε) ποιησιται 

ΥΙ, )ς. ποιηϑησιται (ς. Κυρ.) τω Κυρ. Ν]], τις, τό, 30, 32, 
ς7» 58, 49, όφῳ 23, 77, 8ς, 128, 111. Αἰά. Αἰεχ. 1ρί. λι. Νὶς. 

τλὴν τῶν τὐχ. ὑμ.) ,ᾳ 29, ς3. Απῃ. 1. δίΐᾳφυς. Απῃ. ΕἘά. α ἰη 
ἰεχίυ, (κά μδῦει πῆλγξο τέληῆν τῶν εὐχ.... πιβηυ δηΐΐαυδ, Κ11. τανγ- 
μάτων ΠΆΙΣΟ ῥεπιδ πιδπ 1310. εοὐπὶ ᾿ς ποῖλπὶ δας ΡΥ. ΑἸεχ. 
Αταῦ. 1. υπςὶς5 ἰηςε!υάϊε Οεοτς. καὶ τὰ ἐκ. ὑμ.} α 76. καὶ 
τὰ 1)  χαὶ Οσεοι. ἰχύσιχ) ολοκαυτωματα ΧΙὶ, 44, 84, τού, 
1209. 134. τας ϑύσιας ς1. καὶ τὰ ὁλοκ. ͵μ.} α οὐπιὶ (4. 7ς. 
καὶ τὰ ἰχουσια τμ. Χί, 44. 8ᾳ τού, 120» 134. α 3.71. Ατπῇ. 1. 

διε. πη. Βα. κὰ ὑμῶν Οὐετοις. καὶ τὰς ϑυσ. .ὐμ.} α δὶς 43. 

α 'ῶ τοχῖυ, («ὦ μοῦςῖ ΠΡΟΤΡΟ διτϊ]υα πιδυ, Ν11. αὐμῶν 71. κα καὶ 

Αὐγ. (ὐειτ. καὶ τᾶς σπ.} α καὶ Απιςξηὶ Οοὐά. αἰϊφιϊ. Αἰπῃ. 
Εα. στ. ἐμ.) α ὑμῶν γι. καὶ τὰ σωτ. ὑμ.) ,ᾳ 128. τῶ 
σωτῆρα) εχρυοῖ ἴῃ αυπι. Θηρυίϊλ Απῃ. ει. αἰΐᾳυς. Απῃ. Ἑά, 

Ι. Οὐοπιπιδ ἰὸς δὶ ςρυῖ δηϊσοξήεης γείςσυπι 29, ς4. 74. 76, 84, 

130, 134. καὶ ἱλαλ.--χαὶ ἑλαλ. ἴω οοπι. 2} α δἰιεγοῖγα εἴ αυδὲ 
ὃς ἰαϊεηαςεης 44. 7.0.0 106. Ἰσρ.) Ἔ Φαντας τὰς λογας 745, 76, 84, 
134. καὶὰ ψᾶντὰ] , 29, 7γ4ῳ. γὅ, 84. 114. Απῃ. 1. δἰίίφυς. 
Απη. Ἐπ. απαντα ἰΔηϊυμ ς4. ὁσα)] α Ν]]. Αἰεχ. καϑὺως 74, 
γ6, 84. 134. Αγπι. 1. δίαυς. Αὐτῃ. Ἑά. ὁἐνετ. Κυρ. τῷ Μ.] ἐλα- 
λησιν αντὼ Κυρ. ς1. 

11. Καὶ) α 136. ἱλαλ.) εἰπε ς, γι. λίωυσ.) α γι. 
Ἀγδῦὺ. 1. πρὸς τὰς ἄρχ.] »τἰπεϊριόκε ςὰπν ατιϊςυΐο δίδν. ἐπα 

“ηἰκεϊριδμε σὰπλ ἀπιουΐο Αἰτῇ. 1. δίαυς. ἐχπε )τ κει ριόμε πα ἈΠὶ- 
εὐυἱο Ατιγεῖμ (ἰοὐά. τεΐαι!. Ασπν. Εα. τῶν φυλ.} α Ἀπ. 1. δἱ ὶ- 

4ις. Απη. Εά, υἱῶν} τῶν νιων ΙΝ, τό, 44. (4, 47» 737) 74.» 75» 

727. 84, 8ς, τού, 130,1131,134. Ογτ. ΑΙ. 1, ραπε ρηϊηδ, ς88. Αττη. ει. 
δἰΐίφυς. Ατπτ. 4. τῶν ὼὉ Χ ἰπ ςδβδγαθι. πιίβογε ρῥγαπιτς ΑἸεχ. 
λέγων} « ἀἰε, Θεοῖς. Ἀπη. 1. δΐφυς. Απη. Ἐά. ὁ συνέτ.] αὶ ὁ 

71: Κυρ.} Ἑ λέγων 44ν 54,74) 76» 76, 84ν τού, 134. δγισυυπὶ 
ρῥγατττς Οεογς. 

11. ΚΆΘ. ἄνϑρ.} συπι “Ὁ ἀνϑρωπος υἱάπιυπι ὕςπδης ΓΝ. ΑἸεχ. 
α δἰίίεπιιπ) 44, 83) τού, 136. Οηξ. ἱ, 202. γτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρείπια, 
ς88. Οορι. “ἢ τῶν νιων Ισραηλ 44.) (4) 745 74. 76, 84» ἐλ ἀδθες 134. 

φἱγ αἰἶφκ!: οἱ ἈπῸ. τ. αἰΐᾳυς. Απῃ. Ἑά. ὃς) α 129. Οοαρί. 
Αππῃ. 1. δἰϊφυε. Απῷ. Εάὰ. ἂν 15) αν 18, 136. Οοωρί. Οτὶς. 
Ἰ. ς. εὐξητ. εὐχ.} πιᾶγρο μείπιδ σπδῆὺ ταξηται ταγμα. συνταξζη- 

αν δὲ ἀγα- 
ες: » “7 ΄ . 2 Χ 2 “ - ν ε Ν 4, 

ἂν ἡμέρᾳ ἀχσῃ πάσας τᾶς εὐχᾶς αὐτῆς χαὶ τοὺς ὁρισμᾶς οὺς 

Κυρ.) τῷ Κυρ. ΑἸοχ. ὑμόση) ὁμοσει τ, 

γξ; δρκον] ορχὼ 18. 1 ορισμω 1], ΧΙ, γ)ς, 129. Οτγ. Ι. ς. 

γε. ΑἹ. 1. ς. Ατιῆ. 1. αἰδᾳις, Δτη. ΕΔ,  ορχκιτμον 44. 74), 76, 

829 τού, : 34. ὁρίσητ.] “ φυγάσι Αττάδηὶ (οαά. ἃἰαυΐ, Ατγηι. 

ἘΔ. ὁρισμ} 4 11, ΧΙ, 44) ς4) 74. 70, 82, 84, τού, 134. Αγπι. 1. 
ΑἸ ἴφυς. Ατπι. ἘΔ. ορισμὸν το» 136. Αὐρ. τῆς Ψυχ.] , τῆς ΙΝ. 
εαρίς ςὰπι ατιουϊο Οτἴογν. αὐτὰ 15] αὐΐω γς. οὐ βεδηλ.}) αὶ 
διαλυσει πιᾶγρο ργισια πιλῃι 130. τὸ ῥῆμα] τὸ ονομα ἰπ ἴεχῖι, 
ἴε4 τὸ ρνμα ΠΙΆΓΡΟ πιλπὰ ἀπιιᾶ, Κ1]. τὰ ρηματὰ 44,74, γό, 84, 
ἰού, 134. δίαν. Οἴτογ. αὐτὰ 25} τουτο γι. πανταὶ) εἴ ογππία 

Αγαῦ. 1. 2. Αγπι. .. μα ονιπία Ασπηεπὶ (σάά. γοϊϊφυὶ. Ασα. Εά. 

ἂν 25} αν ΙΝ, τοϑ. (ἰοπιρὶ. α Ογτ. ΑἹ. 1. ς. ἐκ τῷ) απὸ του 
74. ποιήσει!) ποιησὴ ι8.  ἠϊκά Οσοοι. 

Ιν. ἘἜᾶν δὲ) ἐνμε ακίϑαι 'ν ὑῦο 1. (εὰ Λ' ««ἴεα ἴῃ αἷϊο, Αυρ. εἶ 

Ἀπ. τ. δἰἴᾳυε, Αττι. ἘΔ. , δὲ Οεογς. εὕξ. γυνὴ] γυνὴ ενξ. 
ΠΡΊΝ, ΝΠ, ΧΙ, τςν τό, 18, 30, 38, 44, 53, (4 ἐς, τό, ςγ) ςβ, ςο, 
όᾳ. 73ν 74ν 76, 77. 829 84. ὃς, τού, 1οβ, ε18, 128, 120, 130, 111, 
132. 136. (οπιρί. ΑἸεχ. 1ρί. (δι. Νὶς. Οὐξ. ἱ, 292. απιδίς. ἐϊ, 
ξς1. “ἰλεν αἰἰσμα «οὐον!!} Αὐτὰ. 1. δίίαυς. Αττῃ. Εα. Κυρ.) τω 
Κυρ ΙΝ. , Ταπναίς. Ι. ς. Δ] καὶ ς4) 74) 7ς, 76, 84, τού, 134. 
ὁρίσηται!) ὡρίσατο τς, 82. ορισὴ 114. ὁρισμὸν} ορισμω τό, το, 
ςζ2, 77. ϑεαηιαίς. ἰ,, ςς 1. αἰρῥαϊίοαε ἴὰ Ὧπο Ι. (εἀ ἀ οβαλίοπονι 'ῃ Αἰϊο, 
Αυζ. Ἔ αἰ φκαα Αταν. 1. δἰηφυς. Αππῃ. Ἑά. 

τῷ οἰκίᾳ. Οὐξ. 1. ς. διά; Ατῖὰ. 
Ἀπη. Ἑὰ. 

Ὑ. ἀκούση) αχουφει ;Σς. αἀκουσηται ΥΪ]. 

α ἷῃ ἴεχῖυ, εὐ Βλῦες πρᾶγζο πιληὰ ἀπιίᾳιδ, ΚΥ1]. 
Νῖς. “Ἔστι (βε) ι8. τὰς εὐχ.---τὰς εὐχ. ἴῃ ο΄. 6] α ἰπ ἴδχζαι 
Ῥοίγεπια εἴ φὺε ἢ: ἱπιεηάςεηῖ, ἰεἀ μαδεῖ ΠΠΆΓΡΟ 4118 τηδηυ, τού. 
τὰς εἶχ.) ατας Υ]]. ὁρισμ. αὐτῆς) α αὐτῆς Αταῦ. 1. 2. Οοζζ. 

ὡρίσατο τ, εἰ ἔοπε 25] Δεῖν (ορς. κα]ὰ τῆς ψνχ. 15] περι 

τῆς Ψ. τό, ς2, ς7, 73» 77» 131. φυπῖγα “ρα! οὐπὶ ἀπιϊςυἷο Οοογν. 
ψυχ. αὐτῆς) «αὐτῆς 136.Ἡ καὶ παρασιωπ. οσὐπὶ [44.] α Ταπιδίο. ̓ὶ, 
ςςι. παρασιωπήσῃ) τχρασιωπησει το, )ς. αὐτὴν ὟἼΙ. 
“Ἢ αντη ςϑ8, ς9. Ατιηςηὶ Οοαά. Αἰϊαυΐ. Ἀπῃ. Εάὰ. αὐτῇ (δ κα 'π 

ομαγδᾶς. πιίίποες Αἰεχ. αὐτῆς ὁ πατ.} ᾿ξ αὐτῆς (δα ἤξηυπι βηδῖς, 
ἢς,) Φ.-τπαςτ.- ΙΝ. ὁ τατ. αντ. ς4,) 7ς, 82, 89, 1οϑ, 134.) 116. 
Οὐοπιρὶ. Ογτγ. ΑἹ. ; Ραγῖε ρηπιδ, ς88. δῖδλν. Μοίᾳ. α αὐτῆς ΝΙ, «8. 
καὶ γήσοντ.] α καὶ Οὐ. ἱ, 2ο2. Απῃ. ., αἰϊίαυς. Ασπι. Ἐὰ. ἢ εἐχρε- 
τηἷϊ καὶ ςήσ. αὐτῇ Οορι. αἱ εὐχ.} α αἱ ᾽ς. πάντες} α ςς. 
ὁρισμοὶ} -- αὐτῆς 4.4, ςς» 72.) 84) 1οϑ, 118, 129, 134. Οομρὶ. Ογτ, 
ΑἹ. 1. ς. Αὐγ. Οεοῖζ. αὐτῆς πιᾶγγο τού. κα]ὰ τῆς ψνχ. 29] ἐν 
τῇ ψυχὴ 7ς. (ορῖ. ὀφπέγα σαρῃ οὐτὴ ἅπιουΐο Οεογς. μένουσιν) 
ΠΙΔΓρΟ μένουσιν τού. αὐτῇ ἕν αὐτὴ 19. αντὴν (ς) 71, )ς. 
“}υρεν ἰαπει Θεοῖς. 

ΝΙ. Ἐὰν δὲ) α δὲ δῖαν. Οἴτος. Οεοῦς. εἰ Αὶ Αγαῦ. ᾿. ἃ. Απη. ε. 
αἰἴφυς. Απη. Εά. ἀνανεύων} α 74. ΑΓΔ. 1. 2. Απῃ. 1. αἰϊᾳυο. 
Απῃ. Ἑά. οὐπὶ“ν ὕξπαπί ΓΝ. ΑἸεχ. (ιθἤαπάνιπι ἀνανεύσει ἐχρτὶ- 
ταὶς ϑίαν. ἀνανεύσῃ} ανάνευσει ης. ανανεύη Ταπιαῖς. Ὦ, ςςι. 
Ὡγολίὀνεν ἐανε πές ἀππκεγί! αὐ ἀος ΑΓΔΌ. τ. 2. 

γεύση (β0) Απη. 1. αἰϊίφις. Αγπὰ, Εα. αὐτῆς 19] - αὐτὴ ΧΙ. 
Ἔ Ἰάδπὶ οὐαὶ ὃς ῥγααο ΙΝ. - ἰάτπι Ὁ κΚὰῷξ ἴῃ οῇλγοίς. σηϊμοῦς 
1 

ται ἀσχησιν 1 10. 

ἐν τῷ οἴκω) ἐν 

α τῷ Απηεηὶ Οοάά, τεϊᾳυΐ. 

ε , 4 

9 ὥατηρ αὖτ. 

Α αὐτῆς 44. (δι. 

Ἔχργιπλιηῖ οὐκ ἄνα- 



αἰϊε ἴπ φμα σμάϊεγ Αττη. 1. αἰϊχυς. Αὐτὰ. Εὰ. 

ΑΡ19ΘΜΟ 
᾿ς ΚΕΦ Χχχ 

ΤΙ, 

ὡρίσατο χατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, οὐ ςήσονται" χαὶ Κύριος χασϑαριεῖ αὐτὴν, ὅτι ἀγένευσεν ὁ σα- 
τὴρ αὐτῆς. Ἐὲαᾶν δὲ γενομένη γένηται ἀνδοὶ, χαὶ αἱ εὐχαὶ αὐτῆς ἐπ᾿ αὐτῇ χατὰ τὴν διαςολὴν 7. 

τῶν χειλέων αὐτῆς, οὺς ὡρίσατο χατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, Καὶ ἀχούση ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, χαὶ παρα- 8, 

σιωπήση αὐτῇ ἢ ἂν ἡμέρᾳ ἀχόση, χαὶ ὅτω ςήσονται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς, χαὶ οἱ ὁρισμοὶ αὐ- 
τῆς, ος ὡρίσατο χατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, ςἥσονται. 
ὮΝ ΣΝ. ς γ᾽ ϑ ΄ ἰϑὲ ε 3 ΄- 9 Ὁ Ν ε ἐε ᾿ς, 9 »" .ἣ᾿, ε; χα Ν᾿, ρ᾿ Ψ 

ἥ ἐὰν ἡμέρᾳ ἀχούση, πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς, χαὶ οἱ ὁρισμοὶ αὐτῆς, οὖς ὡρίσατο κατὰ τῆς Ψυ- 
ρο 35 ΦὍῸ 3 ἰδ [γ᾽ 9 9 3 9 00 Ν, Τά ρΩ 3 γά . 9 

χῆς αὐτῆς, (οὐ μενδσιν, ὅτι ὁ ἀνὴρ ἀνένευσεν ἀπ αὐτῆς, καὶ Κύριος χαϑαριεῖ αὐτήν. Καὶ εὐχὴ 
΄. .. Σ ζ΄ “, οΧΝ ., ΟΝ δ κ᾿ Σ “ ) , Σ.ῸῸΝ ν » τ 

χῆρᾶς χαὶ ἐχξεδλημένης ὅσα ἐὰν εὔξηται χατὰ τῆς Ψυχῆς αὐτῆς, μενᾶσιν αὐτῆ. αν δὲ ἐν τῷ 

οἴκῳ τῇ ἀνδρὸς αὐτῆς ἡ εὐχὴ αὐτῆς ἢ ὁ ὁρισμὸς κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς μεθ᾽ ὄρχου, Καὶ ἀχούσῃ 

ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, χαὶ πσαρασιωπήση αὐτή, χαὶ μὴ ἀνανεύσῃ αὐτή, χαὶ ςήσονται ππᾶσαι αἱ εὐχαὶ 
τς τὸ Ἂ : ὅ;. ὑδὰ “Ὁ ρὋ “Ὁ 7 ᾿ » 9 “Ὁ 

αὐτῆς, καὶ “πάντες οἱ ὁρισμοὶ αὐτῆς, οὺς ὡρίσατο κατὰ τῆς Ψυχῆς αὐτῆς, ςἥσονται χατ᾽ αὐτῆς. 

Αἴεχ. ἡ ἂν ἡμ. ἀκ. καὶ ἢ ἂν ἡμ. ἀκ. 129. λα Ὀαπηαΐς. ἷ. ς. ὧχ 
ἀκέση) ακουσει 

)ς. τασας] ταντὰς (ἢς) το. «111. Οοπιρὶ. Αγαθ. 1. 2. διδεῖ 

πῃ οδαγδᾶς. πιίηοσς ΑἸΪδχ. τὰς ὁρισμ.} ἢς εχ σοστ. {εὰ ταντες οἱ 

ορίσμοι Ὀτὶπηο, τοό. - αὐτῆς ζ4, 8. ζ9, 79 82, τού, 1τοϑ, 118, 

114. (ὐοπιρί. Αἰεχ. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρατῖς ρήπηα, ς88. Αυν. Αταῦὺ. 1. 2. 

δίαν. Οἰγος. οὃς} α 136. κα]ὰ τῆς ψυχ. αὐτῆς} , αὐτῆς 

108. αᾳ οπηηΐδ ᾿αγηαΐο. 1. 5. εὐπίγα ξαρῤκέ εὐκε συ ἀπτίουΐο Οεοτρ. 

οὐ ςἡσ.} εἰ πος βαδωπὶ ϑῖδν. Ὀδετορ. Κυρ.] ῦ Κυρ. ἢξ. κα- 

ϑαριεῖ] ἑηποχίασι ζαεὶεε Αττὰ. τ. αἰϊΐφας. Αστῃ. Εὰ. ἀνένευσ. 

ἀνάνενων ἀνένευσ. 44) ζ4, 73.) 76, 84) τού, 134. ποπ «κεοδὶβ εχ απ 

(ας) Ατπι. :. αἰϊϊΐφυς. Αὐτη. Ἐά. ὅ πατὴρ] αὶ ὁ Ατπη. σ. δἰἴχυε. 
Αττη. Εά. αὐτῆς υἱϊ.}1 - αὐτὴ οὐπὶ ἈΚ ργαπι ο ΓΝ. -Ἐ ἰάσπι 
[δ τκ ἴῃ οἰϊαγαέξ. τηϊηοζὸ ΑἸθχ. 

ΝΙΙ. δὲ] {αρτγα]ποαῖυτη 11. α Οδογσ. ᾿ γένηται) α Οστρ. 
καὶ] ἑππς δῖαν. Οἰγοσ. αἱ εὐχαὶ] α αἱ 30, 32, ξ9, 71) 75» 82. 
σι. Νίς. ᾿ασπαίς. ἰϊ, 406. Ατπλ. σ. δἰ ἴφις. Ασπι. Εὰ. εὐχὴ 111. 
εὐχαὶ ταηῖαπι ἵπ ομιᾶγαξξ. πηΐποτε ΑἸεχ. εὐχ. αὐτῆς} α αὐτῆς 

Οεογρ. ἐπ᾿ αὐτῇ ἐπ᾿ αὐτῆς ΤΥ. επ᾿ αὐην τό, 35, 44, ζ2, ς7» 
58, ζ9, 71») 74» 75» 84. 8) 1Ού, 130, 131) 134) 126. (χῖ, Νῖο, Αὐρ. 

μετ᾽ αὐτῆς 82. δδ:)οσα ΙΝ, ΝΙΙ, τς, τό, 18, 19, 30, 32, 44) 54, 

ςξς, 6, ς7γ) 58, (9, 64, 73, 75» 76, 77. 84) 8ξ,) τού, 118, 128, 131, 
114) 136. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 1ἱρῦ, σας. Νίς. Αὐρ. ὅσας Πλαπιαΐς. 
Ἰ. ς.- Ὄχρυίπης καὶ ὅσα ΑτΔΌ. 3. τῆς Ψυχ.} ἐαρπὲ οὐπὶ αἀπίουϊο 

Οεοῦξ. αὐτης υἱτ,. --αὐτῆς 1 ἴῃ σοπ). 81] λα αἰϊεσυ, εἰ χα ἰΐ5 
Σἰοτ]αοεηξ ζ2. 

Ψ1Π. ὠκέσ. τῬ--αἀκόσ. 257 αὶ αἰτογεγ. οἵ απ8 ᾿ἰς ἱπιοτασεπε ς 3. 
ἀκέση 19] ακχουσει ς9. αὐτῆς 1] -Ἐ ἐᾶν ἡμερᾶ ἀκουσὴ (ἢς) ΙΝ. 

ππαρασιωπήση) πταρασιωπησει 50. αὐτῇ} αὐτὴν το. καἰἴ9, 108, 

118. αὖτ. ἥ ἄν ἡμ. ἀκ.} κα τοῦ. ἡ ἂν ἡμ.} ἐν αὐτὴ τῇ ἡμ. 

παν το, 108, 118. καὶ ὅτ.} οὐπὶ πἩΜ ἤρπδῖ αἴγαπγαας Κ΄. καὶ ὅτ. 
(εὰ ὅτ. ἴδπῖυπ) εὐ “Ὁ ἤἥργηαῖ, ΑἸεχ. σῷ δὲ φγοβίεγ ἦος ΑΥΔΌ. τ. 2. 
α χαὶ ϑ8ίαν. Οἴτοσ. Απτ. 1. δΐφυς. Ασηλ. Εά. ὅτω] ουτως Ἱ,, 

τό, ὅ4,) 134. Αἰεχ. στᾶσα!) , ἈπΡ.3. αἱ εὐχ.] α αἱ Ἀπ. 1. 
αἴϊηις. Απῃ. Εά. αὐτῆς α' --αὐτῆς 3.9] α αἰϊεγυῖγ. οἴ 4ι8 115 ἴη- 
τοι]ασοηΐ 136. 

Αγην. ΕἘά. 

Ν᾽ς. 
ςήσοντ. αἷτ.} εὐ βαόπα! ἈτΔΌ. 1. 2. 

Ἑά. 

1Χ. δὲ] α δῖαν. Οἴγοσ. Οδογρ. ἀνανεύων ἀνανεύσ. Ἷ οὙπῚ 

πῃ ἄρηδῖ υσυσίφυς (66) 1Ν. ἀνανεύων ὠνανεύσ. {πὰ οὐπὶ μι ἤρπαΐ 
ἀνανεύων ἰΔηζατη, ΑἸἰδχ. ἀνανεύων} α 44, ς8, τοό. Ταπιδῖίς. ἴὶ, 
“οὔ. Ατπι. τ. δυθ. Ατπὶ. Ἐά4. ζ(αθαητίνυπι ὠνανεύσει ἐχρτί πη 
ϑἷαν. ἀνανεύσῃ) ἀνανευσει 75. -ἰ αὐτῇ {00 Χ ἰπ ςἰβιαγαέξ. πιὶ- 
ποῖὸ Αἰεχ. ποη κρεγὶ! αὖ απὐπα ΑΥὐπι. 1. 41141:6. Αππτῃ. Ἐά, ὃ 

ὧν. αὐτ. ἢ ἐὰν ἡμ. ἀκ.) ἢ ἂν ημ. ἀκ. ο ἀνὴρ αὐτ ΤΥ. ἀνὴρ τ9] 
πσᾶτηρ 73. αὐτῆς 1.1. κ732.- ἢ ἐδν ἡμ.} τὴ ἡμ. ἢ ἂν το, το, 
118. αν ημ. ΧΙ, τό, 18, 44, 58, ς9. 64, 74.) 84,0 8ς, τού, 130, 131. 

Οοπιρῖ. ΑΙεχ. 1ἰρῆ, σας. Νίο α ἐᾶν ἴπ ἴεχῖι, [δὰ βαθεῖ ἂν τηαγρὸ 
124. ἱπ φαὰ αἰε Αὺρ. ἐπ δε ἱπ φιά Αττὴ. τ. αϊίχιυθ Αὐτῃ. Ἑα. 

ἐκέσῃ] -Ἐ ἀνανευσει ο ἀϑηρ αὐτῆς και διασκεδαση τὴν εὐχὴν ἀντῆς τὴν 
ἐπ᾿ αντὴν τὴν διαξολὴν τῶν χειλεὼν αὐτῆς ΧΙ. -᾿ καὶ διασκεδασει τὴν 

εὐχὴν αὐτῆς τὴν ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ τὴν διαςξολὴν τῶν χειλεῶν αὐτὺὴς (8, 
ἀᾶσ, αἱ εὖχ. αὖτ. καὶ οἱ ὁρ. αὐτ.} οαπὶ “Ἡ δας ἤρηδι ΓΝ. αὶ οπιηΐᾶ 
68. τσᾶσα!) συπὺ ἡ ἢος ἤρπης Αἴεκ. πᾶσ, αἱ εὐχ.] πασα 
ἡ εὐχὴ 44γ τοῦ. εχρτίπυῖς πᾶσας τῶς εὐχῶς Αταῦ. 3. καὶ ο1] καὶ 

αὐτῆς 3.1 κα τύ, ς2, ς7, (8, 73) 775 110, 131. (αἴ, 
τῆς Ψψυχ.] εαρμί συγ ἀπτιουΐο Οθογρ. αὐτῆς 4] αὶ 44. 

"παπεόμπὶ τὶς που πὶ ΔΠΏ, 

καὶ οἱ δρ.} αὶ τίει ἴη4. 53. α οὐ Ασηι. 1. δ] Ἴαισ.. 

παῖῆες οἱ 44, ζ4. 53. 755 τό, 84. τού, 134. Αγπιεπὶ (οὐδ. τἰϊχφαὶ. 

Ατη. Εά. χαὶ οἱ ὁρ. αὐτῇ) αὶ 53. κλ αὐτῆς 12, τ29. Οομπηρὶ. 
Ατὐτη. 1. δ ́ αυθ. Αὐιη. Ἐκ. αὐλῷ ἢ ἤρηδηῖ ΑΓΔΒ. 1. 2. -Ἑ ἢϊς 

συ Χί υϊαῖϊδ καὶ διχσκεψαση (Πς) τὴν εὐνὴν αὐτῆς Τὴν ἐπ᾽ αὐτῆς τὴν 

διαςολὴν τῶν χειλέων αὐτῆς ἹΝ΄. οὗ] οσα ΙΝ,, ς8. οὐ μενξσ. 
ὅτι] ἢδδο οὐπὶ πρ ἄσπας ΙΝ]. οὐ μεν.} οὐ εἰξ {υργαίοτῖρι. αὖ 4118 

τηππ τοῦ. ὅτι ὁ ἂν. ἀνένευσ. ἀπ᾿ αὐτ.} οὑπὶ πῃ ἤδὰς οἰδυ δηλ 

ὥσηαῖ Αἰεχ. ὦὡ πες οὐπὶ 44. ἴῃ ἢος εἴ ὈΧΟΧΙΠΊΟ σοι. ἱπ εχ, 1 

διαθεῖ πιᾶγσο αἷϊα τυδηι, τοῦ. ὁ ἄν. ἄνίν.) ἄνεν. ο ἂν. 74.) γ6, ὃ8., 
134. ἂς ἴῃ πιαγρ. τοό. ἀνὴρ ἀνενευσ. ΙΝ, . κ ὁ 121. Αἴεχ. Πλαπχδίς. 
1: τ, ἀνὴρ 292) -Ἐ αὐτῆς ς4.) 745 75) 76, 84, 1οΒ, 118, 120, 134, 

136. (οπῃρ]. δίαν. Οἷἶτορ. -Ἐ ἰάέπι πιᾶγρὸ τοῦ. ἄνίνευσ. ἀπ᾽ 
αὐτ.] ἀνενευσει (ἢ) ἀπ᾿ αὖτ. 30. ποπ εερὶἘ αὖ απίπια Ἀτπι. 1. 4}}1- 
46. Ατη. Ἐὰ. ἀπ᾽ αὐτῆς] ἐπ᾿ αντῆς Π|Ι, Ν]], τς, 18, ςό, ς0, 
64, 82, 118, 116. (ουρὶ. ΑἸά. Τρ. ἤς, οὐππὶ ἥρτο ἤπα!} Ηδεχᾳ- 

Ῥἰατὶ Τδ] πο, ΙΝ. ἐπ᾿ αὐτὴν 29ς. ἀπ᾽ αὐτῆς, 1.4 ἀπ᾽ ἴῃ “ῃαγαῶ, 
τηΐῃοτε, Αἰεχ. α Παιηαῖς. 1]. ο. καὶ Κύρ.] α καὶ Θεστγ. καὶ 
“αριεῖ ) καϑάρισει 11. Τλατηαίς. ἴ. ς. ἐχκαϑαριει 128. ΑἸ4, ἑπποχ- 
ἕαπι ζαεῖεί Ἄτην. τ. αἰΐϊαυθ. Ατηι. ἘΔ, 

Χ, εὐχὴ] εὐχὴν (ἢ) ΙΝ, «4. ἷπ πυπὶ. ῥἷαταῖ! ἐχρσίπηιπι 
Ἄττῃ. 1. ἰ|χυς. Αττη. Εά. χῆρας] οἱάκαγωπ δῖαν. Οἰἶγορ. 

καὶ 2] ἀπὲ Αστῃ. 1. αἰΐαυς. Ατπι. Ἐα. ὅ5α} ρῥγαπη πεῖς τανα 
58, ριεπυτας ΙΔ πὶ σπΠΊ ᾿ς ποίαϊατη 1. ῥγαοπηῖς ἰάθη Ὁ κς ἴῃ 
σμλγαξξ. πηΐποσε ΑἸεχ.  Ῥγδοπιϊτταης δέ ορραΐα Τὰ κς Ατδδ. 1.2. ἐαν] 
ΟΥΝΊ!, τό, 18, το. ς8, το, 64. 74, 7ζ») 77, 84. ὃς, 108, 129, 1320, 

121,134) 116. (οπηρ!. ΑἸοχ. ΤΡ. δῖ. Νῖς. ῬΆΪο ἱ, 27, 219. ἂν 

ΓΛΆΓΡΟ τού. εὔξητ.] εὐρηται (Πς) πηᾶγσο τοό. -Ἐ εὐχὴν 19, 1οϑ, 
118. μενᾷσ.} μένει ῬΆΪΪΟ ἱ, 77, δῖ μένειν ἴῃ ΔΙΙαοηε ἱ, 219. ἢ7)α 

»ιαπεδεηΐ Οεοτσ. αὐτὴ} ἐν αὐτὴ 18, 44. αἰὔην (Π0) γς. Πρ 
δίαν. α Θεοῦ. 

᾿ ΧΙ. Οπιπια Πος, οὐπ ἀυοῦιις 44. αὶ 10, τοῦ, 18. αν δὲ] 
α δὲ δῖαν. Οὐἶγορ. Οδογρ. κα υἴγαπιαις (Π.) Ἄτιη. τς ἈΠΙΖας. Ατπῃ. 

ἙάΔ4. ἐν τῷ οἴκ»] α ἐν 128. κα τῷ Οὐπιρὶ. Ασπι. 1. αἰϊϊχυθ, Αττη. 
Εὰ. ἡ εὐχὴ] χαὶ εὐχαᾶι ςξ8. -Ἐ ἢν ὡρισᾶτο τς. αὐτῆς 29} 

κ 76. Οεοτρ. Ἢ] καὶ 44, τιοό. ριθηνεῖς χς (πο) ΙΝ. ὁ 

ὁρισμ.} ον ὡρισᾶτο ὁρισμὸν ς8. εἴ ἔς, οὐπὶ ἢσπο ἢπ8]} Ἡοχαρίοτῖ 
ὺς ᾿δ)πᾶῖο, ΙΝ. - αὐτῆς 44, 74, γ6, 8..,) τού, 134... Ἐ ὃν 
ὡρίσατο Ὁ δα ἴῃ σμαγαῦῃ. τίποτε Δίεχ. Ἐ φμαᾶπι ἐεδηϊαί Αττη. τ. 

αἰχυε. Ατηι. Ἐ΄. κα]α τῆς ψυχ. αὖὐτ.} αὶ 44.) 74. 7γ6. 84, τοῦ, 

134. εοπίγα σαρπὲ δἦμς στη Ἁγ ςΪο Οεογσ, 

ΧΙ]. ἀκέσῃ) ακουσει ἢς. ὁ ἀνη9] α ὃ Ατπῃ. 1. αἴΐχφας. Ατγηῖ. 

Ἐκ. αὐτῆς 15] ἐν ἄντὴ (16) 4.4, ςῳ, 74) 84) τοῦ, 114. 

σιωπησῊ} ᾿ταρασιωπήσει ς0. αὐτῇ τ᾿ πταὐτῇ 3.] λα αἰτδιπιῖγ, εξ 
40α ἰδ ἰπτεασους ΓΝ. μὴ ἄναν. αὖτ. μη ανᾶν. εν αὐτὴ 8... τοῦ, 
134. κ αὐτῇ ΝΠ]. καρία! εἰ αὖ αμίπα Ατηὶ. τ. αἰΐχαε, Ατηλ. Ἐά. 

παρα- 

καὶ ςήσ.) αὶ χαὶ 88ιν. Οὔτος. Λύτη. τ. αἰΐφας. Ατπι. Ἐά, πᾶ- 
σα!}] κα 53. αἱ εὐχ.} κα αἱ Αγην. 1. }Π|ἀστι6.. Αὐπι. Ἑά. ὥα»- 
τες} , Αγαῦ. 3. οἱ ὁρ.}] α οἱ Αὐτῃ. 1. αΐχαβ. Ατπι. Βά, αὐὖὐ- 

τῆς 31 4 1ΠΙ|, ΝῚΙ, τό, 18, 30, ἐς, ς7, 48, 50.) 64, 73) 77, ὃς, 128, 
111. Αἰά. Τἱρύ, (αι. Νὶς. οὐηὶ τ ποῖα ΙΝ. δαῦεῖ ὧδ “Ὁ ἴα 
οδαγαός. πππογε Αἴεχ. τῆς ψυχ. αὐτ.} τῆς αὐτῆς (Π0) ς7. ὥς 
Ργίτηο, {εὰ ψυχῆς ἱπτεγροίιϊε δ] τηδπι5, 16. α ψυχῆς ἴῃ τοχίὰ, 164 
βαθεῖ πηᾶγρο αἶα πΊληι, 131. δαρμὲ ἐἦας σατη ἀτῖίσυ]ο θοῦ. ςή- 
σοντ. 43] καὶ ςήσ. (δι. Νίς. σπακούκηε Ασα, τ. δ ]πθ. Ασπι. ΕΔ. 
κατ᾿ αὐτῆς] κα ὅς, 8. οὑπὶ “Ὁ ποίλησ ΙΝ. Αἴεχ. οηὶ τῷ ποίδηξ 
ΑΥΡ. τ᾿. 2. ἐχρήμπυης αὐτῇ ϑίαν. Οἴἶγορ. Ατπν. σ. αἴϊφιε, Ασα. 
Εὰ. | 

υ καὶ Κὲ 77 

ΟΝ . Σ ΄ 2 ΄ ες. 3.ν»ν » “- 
Εὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύση ὁ ἀνὴρ αὐτῆς 9. 

ἂ 



ΔΑ ΡΙΙΘΜΟ 1. 

ΚΕΦ. ΧΧΧ. 
18. Ἔαν δὲ “περιελὼν περιέλῃ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἧ ἂν ἡμέρᾳ ἀχέση, πάντα ὅσα ἐὰν ἐξέλϑη ἐκ τῶν χει- 

λέων αὐτῆς χατὰ τὰς εὐχᾶς αὐτῆς, χαὶ χατὰ τὰς δρισμὲς τὰς χατὰ τῆς ψνχῆς αὐτῆς, οὐ μενεῖ 
φρο φῸ [ φῸ 9 ἰϑν 2 Ν ΄ς ΄- Ω ΄ 

αὐτῇ" ὁ ἀνὴρ αὐτῆς περιεῖλε, καὶ Κύριος χαϑαριεῖ αὐτήν. Πᾶσα εὐχὴ χαὶ πᾶς ὅρκος δεσμὲ χα- 

χῶσαι Ψυχὴν, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ςήσει αὐτή, χαὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς περιελεῖ. ᾿Εαν δὲ σιωπῶν Φαρασιω- 
» 00 ’ 3 ς ς ἴω ᾽ » 3 ᾿Ὁ ς »ν ε ΝΝ δ 95 »Ἁ 

χήση αὐτὴ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, χαὶ ςἥσει αὐτῇ πάσας τὰς εὐχὰς αὐτῆς, χαὶ τοὺ; ὀρισμὲς τὸς ἐπ 

αὐτῆς, ςἥσει αὐτῆ, ὅτι ἐσιώπησεν αὐτὴ τῇ ἡμέρα ἥ ἥχουσεν. 

αὐτῆς μετὰ τὴν ἡμέραν ἣν ἥχουσε, καὶ λήψεται τὴν ἁμαρτίαν αὐτῷ. 

Ἐᾶδν δὲ περιελὼν “περιέλη ὁ ἀνὴρ 

Ταῦτα τὰ δικαιώματα 
΄ ΕΝ “4 5 ες Ν Ν Ν 2. ΝΗ Ν. .2 ΄ ὟΝ 

ὅσα ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ ἀναμέσον ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς αὐτϑ, χαὶ ἀναμέσον πατρὸς καὶ 

συγατρὸς ἐν γεύτητι ἐν οἴκῳ πατρός. 

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Ἐχδίχει τὴν ἐχδίχησιν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐχ τῶν Μαδι- 
“ »μνΨν ΄ ἈΝ Ν ᾽; .», 2 " δ Ν Ν ͵ 

ανίτων, χα! ἐσχατον προστεθήσῃ τρος τον λαὸν σου. Και ἐλᾶάλῃσε Μαυσῆς προς τὸν λαον, λε- 

γῶν, ἐξοπλίσατε ἐξ ὑμῶν ἄνδρας, χαὶ σαρατάξασϑε ἕναντι Κυρίου ἐπὶ Μαδιᾶν, ἀποδδναι ἐχδί.- 

ΧΙ. (ὐοπιπια μος εὐπὶ ἀποῦυς (44. α ς8. ἰχν δὶ] α δὲ ς4. 

Οεοῖ. «ἢ Α͂ Απη. ι. αἰϊΐφυς. Ασγῆν. αὶ. {ιρὼν}) περιαιρῶν 
1, 18, ςό, ς9, ὅ.. 118. Αἰά. ἤς τπᾶγρο ργίπια πιδιι 130. πι- 

φ.4λν}) περιελεὶ 9. “Ἑ αὐῇῦύ. τς. 64. ΑΙ4, -Ἑ ἰόειη ὧδ ἃ ΙΝ. 
Αταῦ. 1.2. - κίεν (Ὁ τ ἴω «πασαῶς. πϊμογο Αἷςχ. 

α ὁ Απῃη. :. αἰΐᾳυς. Απτη. Εά. ὕ ἂν ἡμ.} ἐπ συα ἐς Ἄττῃ. τ. 

δ 'φυς. Απτ. Εὠ. ακχούσν} ἐξιλϑὴη 71. ἐὰν 2] αν Υ Π, ΧΙ, 

ι6, 44) ς7, 49. 64.) 73. 74. 75», 77)» 84. δ΄, τοῦ, 110. 151») 1.34. 
(οαρὶ. Αἰεχ. 1ρί. (δι. Νὶς. ἐκ τῶν χειλ.) ἀπὸ τῶν χ. 74. 
Οοπιρὶ. τῶν Ν]1, 73. τὰς εὖχ.}] α τὰς Ατπι. 1. αἰϊους. Αὐτῃ. 

Ἐα. καὶ κατὰ) α καὶ ΥΙΙ, 74) )ς. τὲς ὁρ. χαΐα τῆς 4. αὐτ.) 

καΐα τῆς Ψ. ορισμους αὐδης ᾽ς. ὁρισμ.) ἰ αὐτῆς 18, 44, 5.4. 74» 
84, ι2:δ, 120, 114. Αἰά. Θεοῦ. Ατπι. «τ. αἰϊΐφυς. ἅσπῃ. Εα. ὁρ. 

τοὺς} Φρ. οὖς ὠρισατο 449 74. 76, 82, 84.) τού, 1:1. καὶα τὸς Ψ.] 
Ἂ κατὰ μείπιο, (εὐ Τυρρὶενὶς αἴ ἃ ππδηυ8, 16. ἐεωγα ἐσοωρ (τη αττὶ- 

ευἷἱο Θεοῖς. οὖ μενεῖ αὐτῇ εὖὺπὶὸ “Ὁ ἥκς ἤρπαι (ἢς} 1. με- 
»ε} μένουσιν 44. ξζ4, 74, 7ζ. 76, 84. τού, 134. «ταπορῦ π τπὸ ἷ. οἷ 

ἔς αἰ:1 ἱμίο τεῆς 1.λιῖ. (αἱ »πανεί ἱπ ἃ]ϊο ἰ. Αὔὐψ. ὁ ἄνῦο 5} οτι ὁ 

4». 44. 14, 74) 7) 76, τού, 134. Α΄τδΌ. τ. 2. Οοοτρ. φαὶ γιπτροῖς 

τοῖ, (Σά ὁ α, Ασπτη. 1. αἰΐφυς. Αἰτ. Εά. ἐπὶμε ἰπίεσαπ τ διαν, Οὐ. 

ἴτοζ. τ ιρλε} ἘΞ αὐτὰ οὐπὶ ᾿ξ ργατηο ΓΝ. - ἰάεια Ὁ Κ 
ἰὼ «βαγλῶ!. πήποε Αἰσχ. -«ᾧ ἀες ὕπε ρποὸ ΑἸ. 1. 2. χα) α- 
ρα } ἱπικαῖση σοῖο Αττῃ. τ. ἀἸθ4ις. Απῃ. Ἑά. 

ΧΙ, 11χσα] ναὶ πο 110. ὑρκος] Ν ὑγασπιπτυηῖ γα. τ. 2. 

δισμα) δισμεις (ῃς}}Μ, οἱ οἰκου ἦσθ Αταδ. 1. 2. χαχὼσ.]) τὰ 
καχασ. 33. εχρηπιυηῖ ὦγε κακῶσ, πη. 1. αἴϊφις. Απη. Ἐά, 
ψυγλν) α' τον 11]. ᾧψ. χὴν ἰν εμοταῶ,, πήποτς Αἰεχ. ὁ ἀνὴρ τ᾿" -- 

ὁ ανὴρ 2] α αἰϊεσαῖτα εἰ υπ 115. ἱπιεταςοπῖ ς0, )ς. ὁ ασὴὲρ 1] 
α ὁ Ἄπη. 1. ἀἰίᾳυς. Α΄ππι. Εά. ὦ γγα τῆς δίλν. Οἥτγορ. αὐ- 

τος Χ] 4 110. εὔσι.} γηση 18. αὐτῇ 15} αὐτὴν τό, 19, 44) 

53, 73ν 121. (ὑπο. Νίο, Οὐογσ. ν πᾶγρο (οἷ. ὧἱ ἰτρετεῖυτ α.72ν, 110. 
ὁ ἀνὴρ αὖτ. 2) α 4. καὺ ἧς Οοογρ. α ὁ Απη. τ. αἰφυς, ΑΤτῖ. 
Εά. περιελεῖ] “ἡ ἀντη τοϑ, 118. (οπηρί. 1. ἴάεπι ἐπ ἐδασᾶ, 

τϊποῖς Αἰεχ -Ἑ ιν Αταῦ. 3. Ἔ ἡ σπι Θεοῖς. 

ΧΥΝ. Ὑοῦ πὶ σοιτππα α 108, 118. ἐὰν δι} , δὲ δν. Οἶτος. 

Οεοῖξ. “,.,. Ἄγηι. τ. δίμᾳυς. Ασπτν. Ἐὰ. σιωπῶν} α ς31. παρα- 

σιωπὼν Αἰ. τλρασιωπνσν) σιωπγπη (1. αὐτ. ἡμίρ.} α 7ς. 
αὐτῇ 1) αὐτὴν 18, ς;. ὁ αννρ αὐτὴ 1τ) 44, Τῷ 76, 84. τού, 
134. “ἡ εδάςπὶ οὐπὶ ἈΞ ργα τη πο ΓΝ. Ασα. 1.2. -Ἑ ἍἽδάσεπι Ὁ κα ἴῃ 
οἰιδεαέῃ. τηϊπογς Αἰσχ, αὐτῇ 2} οὐπὶ κῃ ἤρπηπι "Δ΄. Αἰσχ. τὰς 

εὖχ.} α τὰς 129. (πη. καὶ τοὺς] α καὶ τς. τὸς ὑρισα.} 

Ριποντι σαντας τς. Ασαῦ. ᾿..2.. ρυστοῖας πίστι οὐπὶ ἈΚ ποαῖυπη 

Ιν. μεσσλπις κάκπὶ δ κα ἰπ σμαπιάι. πιίμοτε Αἰεχ. -Ὦ αὐτὴς 44, 
ξ9, 74. 84. τού, 134. Αἴεχ. Α΄ῦ. 3. τὸς ἐπ) α τῆς Π|]. Αν- 

τηςπὶ (οὐὰ. αἰίηυ!. Απτ. ἘΔ. τὰς ἐπ᾽, [τὰ τὰς ἴθ σμδγλῶς, πλίπογο, 

ὁ ανὴρ 19] 

Αἰεχ. τᾶς ἐπ᾽ αὐτ. ςήσ. αὐτ.}.. Αγαῦ. 3... τὰς ἐπ᾿ αὖτ. Ατγπι. τ. 
αἰΐϊᾳυς. Απτὶ. Εὐ. ἐπ᾿ αὐτὴς} ἐπ᾿ ἀντὴ ς:, 0, ὅ.. 134. ΑἸεχ. 

Γρῇ ςτσ. αὐτὴ αὶ αὐτῇ Οεογρ. ὅτ] β νοῦ (ἢς) Αγαδ. 2. 

αὐτῇ τῇ γμ.} ἐχρηηιιπῖ αὐτῷ τῇ ἡμ. Απιδ. τ. 2... αὐτῇ Αγσηι. 1. 

αἰΐφυς. Αὐτῷ. Εά. τῇ ἡμ. 5] , τῇ 74, 84.) τού, 114. ππμερα 
ΙΝ, 18, 118. ἐπ ργατηπῆς δίαν, Μοία. ἐπ δε ἵπ ζπα Ατπι. 1. 4}}- 

φυς. Απη. Ε. ἤχουσιν---ὕχουσε 'π ςοτῃ. 16] , ρμοδεπι. εἴ συ 
διῖ5 Ἰωϊετγαςι ηἴ 71. ἤχκουσ.) - ἐκά Αταρ. 3. Βἷς δοὴ ἀἰδπιηρσουίς 
Αταῦ. 5. 

ἧ"ο 

ΧΝΙ. Ἐὰν δὲ] α δὲ Οοπιρ!. δίαν. Οἴτος. Μω σέσο αὶ ζορι. δ 

“Ἶ Ατϑῦ. 3. ὦ β' Ἅπῃ. 1. αἰϊφυς. Αστι. Ἐά. πιριελὼν) τεοιχι- 

ρων ΔΤ], 18, ςό, 4, 81, 108, 128. ΑΙά4. ΑἸεχ. ρ΄. ἢς πρᾶῦρὸ 

Ρτπια τπδηὰ 39. προιλ. τεριέλ.} συ βοπο αυογιογε Τορῖ, ὁ 
δἰνὴν αὐτ.} , ὁ ἀνὴρ (ὑς) 11, 1Ν΄, ΧΙ, τό, τ8, 19). 30, 32, ς4. ςξς, 
ς6, ς-, 7:57. 82, τοϑ, 118, 128, 1207) 130, 131. ( οπιρί. ΑἸεχ. 

(αι. Νίο. κα ελήσπι ἱπ ἴεχῖα, πὰ ᾿δυεῖ πῆλγσο, 1]. ,. ὁ Αἴτῃ. ι.Ἅ 
δἰ Ἰγυς. Απτ. ἘΔ. κ οτηηῖβ Βς. Ατγὰδ. 1. 2. 3. αὐτῆς] αντὴ ςς, 
118. (ὐοπιρί. αὐτὴν 10. μιτὰ τὴν πη.) τὴ ἡμέρα ςς. ἢν] 

ηἶἷΝ, τς, το. εἴ ἢς, ηυληῖιπ) νἱθεῦιγ, ς’. ἔν " 82. Αγπ). τ᾿. δὴὲ- 

4υς. Αγ. ΕΔ. καὶ λυψ.}] κα καὶ Ἀτδ. 3. ἄγη). τ. αἰΐχυς. Αγπι. 
ἘΔ - “μὲ ἐΗ δ8ιαν. Οὗτος. ἐνξ ἱπίεγροηις ΟεογΡ. τὴν ἀα.] 

α τὴν Ἄπαν αν αἰἤηυς. Απη. Εά. αὐτ5] ἡ ἔκε ἴῃ Τοεπιϊπίπο Ασα". 
1.2. Οτυγσ. 

ΧΧΙ!. τὰ δικ.} ,. τὰ Ατσπι. τ. αἴὐχας. Ασππ. Ἑά. 5. ἃ 

τού. ἀνδοὸς ἢ ἢς οχ ἐσττ. ἰτευπάςε πιδηυ5, ἰρὰ ογαῖ ἀνεϑος 81 “ἰτηᾶ 
ΤΏΔΏΙ,, 131. γνχιν } αναμεσον γυναικ. ΝΙ, 16, 18, 19, 3:1) ς29 
ςς, ςό, ς7, 9. ὅ4, 7... 8:. 108, 118, 128) 129, 131. (οτηρ!. ΑἸά. 

Αἰεχ. 1μΓ. (ας. Νὶς. Ατστη. τ. ]φος. Αττη. Ἐά. σαὐτα}. . Ὅοοιζ. 

πατρὸς 19] τοῦ πατρ. ς 3. ϑυγατρ.] ἀναμέσον 80υγ. 12, ς1. 
Ἔ αὐτοῦ τς, ξὼ9 γ5. δ. τ. 2. -“Ὦ Ἰάσπὶ οὐπὰ Κα ργηο ἹΝ΄, 

ήσαν ΠΌ ἰς ἴῃ σδῃαγιῶ. πύπηοσε Αἶεχ. Ἔ χαὶ ἀνχμετον χϑδελῷων 

10. ἐν γιότ.} εκ νιύτητος τς. Ἔ αὐτῆς ς8, 82. Αγαῦ. τ. 2. 3. 
δίᾶν.  ἰάτπὶ συπὶ κΚ Ῥγσπιῆο Γ᾿... - ἰάεπι (Ὁ ᾿ς ἰπ ἙΠαταᾶ,, 

ταϊμοσο λἴτκ. τατρ. 29] του τὰτρ. 12... Ἔ ἀντου γξ, τοῦ. 

Ἔ αὐτῆς τὸς 44, ζω) 9. 74. 76, 82, τοϑ, 118, 114. (οπσιρὶ. Ἀπιὺ. 

ι..2. 1. Οεύγ. ἄγῃ. «0. αἰΐαυς. Αγαιν Εα. -Ἐ Ἰάδαν ἰῷ σπογαξς, παΐ- 
ποῖος ΑΙςχ. 

Ἰ. πρὸς Μωνσ.) Δ, Οεοῖσ. εἰπ ΔΓ Ἄττῃ. τ. αἰΐταςδ. Ατσι. 

Ἑά. λιγων} οἵ ἡϊεν Οδογρ. Απππσηὶ (σαά, τουτα πὶ ποσὶ ΟΠΊΠα8. 
Ἀπ. ἘΔ. ὥς ἰπ τπᾶγζ. ἔτ πα τῆϑηυ, (τὰ αἴ ἴεχῦυ, ΑΥπ]. 1. 

11. Ἔχϑίνει)  (ἴς} 195. τοϑ. εαρε Ἄγη. 1. αἰἥαυξ. Ἄπῃ. Ἐά. 

τὴν ἐ.8.} ἐχϑιχησις (((]. ἐχδικγσεις) το. κα τὴν τοϑ. Αππτῇ. τ. δϊίφας. 

Αττυ. Ἑά. νἱων} τῶν νων τς, 16, 18,32) 42.» ζ4ν ςζ5) 57) ζο, 71 
2 1ν 74, 75) 77. 82, τού, 1το8, 1:8, 130, 114. (ὑοϊῃρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Τρί. (ατ. Νὶς. στοὺς νιους 10. λίχϑιανιτ.) Μχδιανητ. 11, 

(ριαίςήρι. δά ἤποπιὶ νοςὶβ ἐδ] έπο ἃ Ῥτίιτια πῶ Ατπι. τ’. ἔσχατον) 
νγιρον ΧΙ, 4... 74, γό, 8... τού, 115. τροστεϑΥση) προσϑήση 
γε. ΑἹ. ἴν μασῖε ρήτμα, 110. 

1]. σπρ. τὸν λ.} Ἔ 7) αεἱϊε ἈτΑΌ. 3. ῥορμίο ςὰπι ἀὐτισυΐο Οογς. 
ἕνα δορμίο Ατιτ. τ. αἴας. τι. Εώ. λέγων) εἰ ἴοι Οουφ. 
Αστη. τ. αἰἴφυς. Ατπι. Εά. ἐξοπλισατεῖ εἐξοπλισατϑε γι, τοῦ. 

ἐζιπλισασϑαι ςς, 75. εχρηιηὶς ἐξοπλίσατε εἰς παράταξιν 85[αν. ΟΥ- 
Ὁογ. ἐξ ὑμ. ἄνδρ.) ἀνδς. ἐξ υμ.ὕ1ν. , ἐξ τ8. τὰς ἄνδρ. ἐξ να. 
ΑἸ]ά4. Ονυγ. Α1. ἴ, ραιῖς ρηπιᾶ, τ10. α Ὁ:πῺ: 
ϑ8ϊαν. Οἴἶτορ. καὶ ταρατ. ἵν. Κυρ. ἐπὶ λ1χδ.} τηᾶγσο ἐσυνται ἐπὶ 
Μάαδιχμ ῥγίπια τῆδηὰ 130. καὶ παρατάξασθε) ποαραταξασϑαι 
19, 7, 82) 118. Οεοῖν. Απτι. 1. δἰϊχυς. Αγπι. Ἑά. 

οοὗδε ξονῖποι Ἄττῃ. ἱ᾿ 

ΤῸ δὶ χαὶι παρα ϊα:- 

᾿ασϑαι ᾽ς, τοό. ὥς, [εἀ καὶ υπεὶς ἱποϊυάϊτ, Αἰεχ. ααχοὶ ἰνΝ, ΧΙ, ς4, 

ἔναντι} ἐναντίον 449 740. 4) τοῦ, 134. ἐπὶ] 

α 1ο8, 118. Μαδ. κι᾽ -- Μαδ. 251, αἰϊτεγυτῖτ. εἰ αυαὲ ἢἰ5 Ἰηϊοτίδοςηῖ 

1ο, ς4, 75. ΑΙΌ. 3. λίχδιαν τ᾿, 2.) Μαδιαμ π᾿ δὶ5 εἰ 1]. (44. 

ΘΠΠΒΙΒΌΣ ΎΗ, ΧΙ ΧΙ, τς» τόν 18, 10»). 30, 32.2.2. 537.53ν» 54.5.50) 87. 43, 

1οΟϑ, 128, 120. 

ΝΟΣ 
᾿ 



ΑΡ,Ι 

χησιν “παρὰ τῷ Κυρίου τῇ Μαδιάν. Χιλίδες ἐχ φυλῆς, χιλίους ἐχ φυλῆς, ἐχ πασῶν φυλῶν υ 
Καὶ ἐξηρίθμησαν ἐκ τῶν χιλιάδων ᾿Ισραὴλ χιλίους ἐχ κ, Ισραὴῆλ, ἀποςείλατε παρατάξασσαι. 

φυλῆς, δώδεχα χιλιάδας ἐνωπλισμένοι εἰς “παράταξιν. 

ΘΜ Ο Ι, 

ΚΕΦ, ΧΧΧΙ, 

Καὶ ἀπέςειλεν αὐτὸς Μωυσῆς χιλίους 

ἐχ φυλῆς, χιλίδς ἐκ φυλῆς σὺν δυνάμει αὐτῶν, χαὶ Φινεὲς υἱὸν ᾿Ελεάζαρ υἱξ ᾿Αχρὼν τ ἱερέως, 

χαὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια, χαὶ αἱ σάλπιγίες τῶν σημασιῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. Καὶ παρετάξ- 

αντὸ ἐπὶ Μαδιᾶν, χαϑὰ ἐνετείλατο Κύριος Μωυσῆ, χαὶ ἀπέχτειναν πτὰν ἀρσενικόν. Καὶ τοὺς 
ρὸ Ν 3 ’ [γ᾽ 4 ρ᾿ Υά 9 ἰφν ῪΗ ἙΝ 9 Ν ,;αᾳ ΝᾺ ε Ἧ Ν, ΑΝ 

βασιλεῖς Μαδιὰν ἀπέχτειγαν ἅμα τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, χαὶ τὸν ᾿Ευὶν, χαὶ τὸν 'Ροχὸν, χαὶ τὸν 

Σδρ, χαὶ τὸν Οὗρ, καὶ τὸν 'Ροξὸχ, πέντε βασιλεῖς Μαδιάν: χαὶ τὸν Βαλαὰμ υἱὸν Βεὼρ ἀπέ- 
Ρ] ρ ρο 9 δ ρ Ν 

χτεινὰν ἐν ῥομφαίᾳ σὺν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν. Καὶ ἐπρονόμευσαν τὰς γυναῖχας Μαδιᾶν, χαὶ 
΄ ρῸ ζΖ 49Φ 90 Ν}Ψ» ϑϑ Ἢ" Ν ῪΗἢ ΄ φ 

τὴν ἀποσχευὴν αὐτῶν, χαὶ τὰ χτήνη αὐτῶν, χαὶ πάντα τὰ ἐγχτητα αὐτῶν" χαὶ τὴν δύναμιν αὐ- 

49. 64. γ1,) 73. 74. 76. 82, ὃς, τού, τ18, 128, 120, 130, 131) 134. 
Οομρ!. Αἰά. 1106. (δι. Νῖς. δῖαν. Οδογρ. Αττη. 1. δἰαις. Ατηι. 
Εὰ. Μαδιὰμ μαθεης ἢἰς, δὺὲ υδίσυπαις εἰΐεηι, Βα, 1, ς49. Ογτ. 

ΑΙ. ἱ, ραγῖε ργίπιᾶ, 1 19. ὡποδ. οὐπὶ 144.] πηᾶῦρο ινὰα δυνονται 
(49) ἐπι Μαδιαμν ρηπια τηδηι 130. ὥποδ.) καὶ αποδ. τιϑ. 
τσαρὰ] απο 84. κ ς2. (Δτ. Νίς. οὐπὶ “Ἡ ἤρπαηῖ ΓΝ, ΑΙεχ. ὦ: 
τὰ Κ'] τῷ Κυρίῳ Ογτ. ΑΙ. 1. ς. τῷ Κ.]} του Θεου ΧΙ, 44, 74, 84, 

ος 134. ΑΤΈὸ ΝἼ], τό, 18, 52, ςς) 58, 59, 73» 77» 108, 128, 130, 131. 
ς ΟὐΟμΡΙ. Αἰά. Οδῖ. Νῖς. ἵγεῃ. 471. Μαδιὰν 291 Μαδιαμ, Ιτεη. 
Ὁ, 

ΙΝ. Χιλ. τἴ- χιλ. 25] α αἰτεγυῖσ. εἴ φυδ 115 Ἰητειδοςηϊ 44, ς 4) 75. 
85, ὃς, 120. Αττη. 1. αἰϊίφυς. Ατπι. Εά. χιλίους 1] εὐϊίααα 
δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ υἱγος Ατηι. 1. αἰϊΐᾳφυθ. Αὐτὴ. Ἐά. χιλίες 29] καὶ 

ΧΙΔΟΙΝ, ΝΠ], ΧΙ, τό, 18, 32») 52) ς3,) 5), τύ, ς7, 58, ς9, ὅῳ 71, 

74ᾳ, γ6, 77, 84) τού, τοϑ, 118, 128, 129, 1319.) 134. (οιηρὶ. Αἰά. 

ΑἸεχ. ἱρί, (αι. Νῖς. Ογζ. ΑἹ. ἱγ ρατῖα ὑγιᾶ, 119. Αυγσ. δῖαν. Οἱ- 
ἴγορ. Οδοῦρ. εὐῥίαάα δῖαν. Μοίᾳ. ἐκ τ. φυλ. υἱῶν ᾿Ισρ.] α ἐκ 
σι. αὐΟπληΐϊδ 75. φυλῶν] δου πὶ Ργαπυϊτταης Αστη. σ. Δ]ΠΖυς. 
τη. Εά. υἱῶν) ΑΙΝ, ὙΠ], ΧΙ, τς, 18, 19, 29, 309, 44, 4, τύ, 

ς8, ζ9, 64, γ1, 74) 82, 84) 85, τού, 128, 129, 130, 134. ΟὈΠΙΡΙ. 

ΑἸοχ. [ἀρ΄. Αυγ. Ατηι. 1. δἰΐφυε. Ασπι. Εά. Ἰσραὴλ] α (ἢε) 

54. ἐν ἶσρ. τςζγ 64. -Ἐ χιλιοὺυς 44, τοό. -Ἐ χιλίους ἐκ φυλης 74) 
»6, 84, 134. παρατάξασϑαι) ῥτατηϊτς χιλίους ἐκ φυληῆς ς4. 

παραταξασϑεῆς. Ἰήλρί. Ἔ ἰὼ Οδοῦσ. ἀαγε βμρπάπι Αὐτὰ. α. αἱϊὶ- 
ᾳις. Απῃ. Εα. 

Ν. ἐξηριϑμησαν] ἐξηριϑμηϑησαν 75. εξηριϑμησεν 30, ς9. Οοπλρΐ. 
ἐκ τῶν χιλιαδ. Ἶσρ.] εξ αὐτων τοῦ. τῶν χιλιαδ.} εαρίεἰδως εἰ ]ὲν 
αὐ Οεοτῖρ. χιλίους} χίλιοι (0) ΧΙ. εὐϊίαάα δίαν. Μοίᾳ. 
Ἢ οἷος Απη. τ. αἰϊϊψις. Αππτῃ. Εά. χιλ. ἐκ φυλ.) αὶ 445 71) 
τοῦ. 1 ρί. φυλῆς] οπιπὶ ἐγἰδμ ἈταΌ. 3. δωδ. χιλ.} χιλ. δω, 
44. δωδ.} και δωδ. 18. εἰ ἐγαπί ἀποσεείπε δῖαν. Οἤϊορ. Χι- 

λιάϑας] χιλιαδὲς ΙΝ ΝῚ], τό, 22, ςό, ὃς, 118, 130; 131. δῖαν, Οἴἶτον. 
ἐνωπλισμένοι] ,« 18. ενωπλισμένους 44, 549» 74) 755 7065 8... τού, 
128, 134. ΑΙά. Ογεγ. Αἱ. ἡ, ρας ρπ)α, ι19. ἐνοπλισμενων 82. ὅ8[αν. 
Οἴτορ. εἰς παράτ.} α Αιαῦ. 4. 

ΝΙ. αὐτοὺς] , τό, 18, 1ι58. μΒαρεῖ ἴρτι Ἰίπεαπι ς9. 
ους 1] -Ἐ υἱγας Αττλ. 1. δ]. Ατη). Ἑά. χιλ. ἐκ φΦ. χιλ. ἐκ 
Φ.] α 19, 444 719 τού, ιοϑ, 118. Ατὰῦ. 3. χιλίους τάπῖαπι τό. 

ἐκ φυλ. 15] εξ ἐκαςὴς φυλ. 32, ς4) 75. ἐα ἐγόω ἐΠία δῖαν. Οἴἶτος. 

χιλ. ἐκ φυλ. 25] α 329) 54» 75, 77, 131. (4ξ. Νίο. Αγην. «. δἰ ας, 

Ασα. Εά., χιλ. ἐκ φυλ. ρῥτίτηο, (εἰ ἐκ φυλ. ροίϊεα ἀεῖει, 11. οὐπὶ “Μ 

ἤσταῖ ΙΝ. καὶ ργαπιπυης 11, Χ, ΧΙ, 18, ς3, ςς, τό, ςϑ8, ς9, 64, 
73.) 7χ4ᾳ, γ6, 82, 8... 1:3, 134. Οὐπιρ]. ΑἸά. Τὰὐρί. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρατγῖς 

ῬΥἶπια, 119. Αὑρ. δ[᾽αν. Οἰἶγορ. σοῦ. καὶ χ!λ. ἐκ φυλ. οὔτὰ “Μ 

Ργαιαο ΑἸεχ. σὺν δυν.} ὑἱ5 Τοτὶρία ς9ς. Φινεὲς) τον Φιν. ΧΙ; 
18, 128. ΑΙά. Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. δίπεες Αττὰ. 1. δας. Ἄτγγ Εάα, 

υἱὸν] α 44, 1οό. νιους (Πς) 84. υιος ΠΙ, ΙΝ, Χ, τς, τό, 29, 30, 

ξ2) 53» 545 ζ6, ξ7ν 58) 599 04) 71, 73» 74» 75» 76») 77ν 82) ὃς, 1οϑ, 
χιϑ, 129, 130, 131) 134. (οΠΡ]. Γἱρί. (Δι. Νίς. Οεούξ. Αὔπὶ. 1. 

αἰΐφις. Απη. Ε4. υἱὸν ἴ οπαγαθ. ταϊμοσε ΑἸεχ. ὀ ἐξλεαζ.] Ε]ία- 
5αγ δῖαν. Οὗἴἶτορ. Οεογρ. Ατστη. 1. δΐφυς. Αγη). Εά, υἱξ ᾿Ααρ. 
τῇ ἱερ.} υἱον του μερ. Δαρ. 30, 77. Δ τὰ τοϑ. καὶ οπηηΐδ ς8. υἱὰ 

᾽Δ.ρ.] οὑπὶ “Ἢ ἄρπαητ ΓΝ. ΑἸεχ. Αγ. 3. ᾿Ααρὼν] ἐχρτεϊηγξ 
ῃἷς, υὐ εἰ ὑδίψυς, ᾿Αλρὼν Οεογζρς. καὶ τα] Ῥγφτηπτυηϊ εἰς παρᾶ» 

ταξιν ΧΙ, ς8. ργετπηυηῖ εαήσι τ ἡ ΓΝ. ΑΥᾺΌ. 1. 2. ρμιαπμῖηξ 

εαάοτα Ὁ ἈΚ ἰπ ομιάγαξε, τηϊποῖς ΑἸθχ. καὶ αἱ σ.)] κα καὶ Οεοίς. 
τῶν σημ.} τῶν σημάσμων 3. εχρηπιθηξ 'π πππ). Ππρυϊασῖ χη. 1. 
αἰΐηιε. Ασπι. ΕἘα, τῶν σ. ἐν ταῖς χ. αὐτ.} ἐν ταῖς χ' ἄντ. τῶν 

χιλί- 

δημ. 1590. Οοπρρὶ. ταῖς χερσὶν] ἐχρατηϊς ἴῃ παπη. Δι ρτι]τὶ 51αν. 
Οὔἶτορ. α τοῖς Ατσῆνι 1. αἰΐχυς. Αὐπι. Εά. 

ΝἼΙ. ταρετώξαντο] τταρεταξζατο ις. ἐπὶ Μαδ.} Ἔχρτίπηϊς τῷ 
Μαδ. Οεοῦν. εοήασι Μα᾽αμί σανῃ δυιισυΐο Αὐπι. τ. αι. Ατσπι. 

Βα. καϑὰ) καϑὼως τοῦ. Μωυσῃ} τω Μ. Χ, τύ, 18, 44. ς τ, 

ς7), ζ8, ζ9, 73) 745) 79. 82, ὃς, τού, τι, 128, 1299) 120, 131) 13. 

Οὐοπιρ!. ΑἸά. ΔΙεχ. 1ἱρί, Βαΐ. ἱ, ς49. γγ. ΑἹ. 1, ρατῖς ργπιᾶ, 110. 

εἴ ἢς ρήπηο, [δά τω ροῖϊει ἀείει. ΠΠ. αἀπέκτ.) ἐχρήπιυπι ὠπώλεσαν 
Αγ. 1. δυο. Ατπὶ. Εάὰ. ἀρσενικόν} -- εν αὐτὴ ΧΙ, 44, 74, 

)6, 8.. τού, 129, 134. - ελάξη, 1εὰ εχ ςσοϊτεέξίομο, ς6. ἢὶς ἤθῃ 

ἀπθπρυμης Αγ. 1. 2. ; 

Ν]Π. τοὺς βασιλ.} γερεσι οὐπὶ αγίουϊο Οδοῦρ. Μαδ. 15] 
τῆς Μαδ, ς3, τό. (οηιρ!. Μαωϊαπίιαγενι Ατπλ. τ. αἰ χα. πῃ. Εὰ. 
ἀπέκτειν. 15} Ἔχργηϊπηαηῖ ἀπώλεσαν ΑτΥπ,. τ. αἰ φαδ. Αὐπι. Ἐά. α Αγσαῦ. 

1.2. Ριιῃέεϊ8 ποίαν! υἱ ἀοἸεη άπ), πιὰ τπηᾶπὺς ΑΥ̓ΠῚ. 1. τοῖς 

τραυμ.. 12] ταις τρ. (ἢς) τού. “νϊδεόμε σασλ αὐίίσυϊο Αταθ. 1. 2. 

α τοῖς Απη. 1. αἰϊΐᾳφυς. Απτη. Ἑά. καὶ τὸν Ευ.] καὶ τῶν ἄς. 
(ἢς) Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρυΐπια, 19. α χαὶ (οπυρί. Εὐἱν] νειν Ν]], 

Χ, τς, τό, 32, 64, 82, 130, 121. ΑἸεχ. 1ἱρῆ, δῖ. Νὶς. Εὐὴν 
Οὐομηρ!. νην ζ9ς. Ενειμ ςς. ἔνε! Ψ. Ἐνειρ 118. Ενηρε 10. 

Ενηρι τοϑ. Νεδειν 7ς. ἐχργίπηζ Νεξὶν δῖαν. Οἷἶτοσ. Νινεὶν ΑΙΑ, 
Ογγ. Α1.1. 5. «Ζεμὶν Ατῖ. σ. αἰαυθ. Αὐτῃ. Εή. Δεν ΑΥΔΡ, 1. 2. 

Ἐυώαραν (ἢς) Οεογρ. καὶ τὸν Ῥοκ.} καὶ 44) τού. α οπηγηία 
18. ΑἸΔ0. 1. 2. Ῥοκὸν καὶ τὸν Σ.} Σ. καὶ τον Ρ. Χ, ΧΙ, το, 44, 
ξ4) 717) 73», 76, 84) τού, τοϑ, 118, 129, 134. (οπιρὶ. Εἱρῖ. Ατγηλ. σ. 

αἰϊφις. Αταλ. Εά. Ῥοκὸν] Ῥοχομ 11, ΝἼ], ᾿ς, τό, το, 32) 44, 

ζ2, 53») 54) 58) φύ, ς7) 73» 74» 73» 84) 859) 1ού, 1τοϑ, 118, 130, 131} 
124. ΑΙά. 1ρῇ. δῖαν. Αγηγεὴὶ Οὐοάά. αἰϊφα!. Ατπι. Ἑά. Ῥουκὸμ, 

(οπιρὶ. Ῥοχεμ 71. Ῥοχαμ 30. Ῥοχοδ ςβ. Ῥοξοχ 120. 
ό4. (αι. Νὶς. εχράπιης Ῥοκὶμ Αὐζη, τ. 
Οεοτγρ. καὶ τὸν Σ.}] α καὶ 44, τοῦ. 

οὐπὶ ἀτὶουΐο Ατδῦ. 1. 2. καὶ τὸν Ο.] α καὶ 44» το6. ,. οπιηΐᾶ 
τό, ζ3,), 23. Ατδῦ. 4. Οὐρ) Ουρι γ1. Ομὑγα Οεοῦ. ὄζειν 

Ανγδῦ. 1. 2. καὶ τὸν Ῥοξ.} α τὸν (αἴ. ΝΙς. Ῥοξὺκ] Ροξεκ 
1οβ, 118. Οομρὶ. Ροξοξ ς.- Ῥοδοι, 44. Βοροχκ 1 ζ. Εχρη- 

της Ῥεδὸκ ϑίαν, Οὗτος. “4᾽ὁᾳά Αταῦ. 1.2. τυΐντε] -“ ομου ς8. 
πάντες ΑΙά. εἰ οσιμος δῖαν. Οἴἶζγορ. Μαδιαν 23] Μωχϑ ἵΝ. 

χαὶ τὸν Βαλ.]} και γὰρ τον Βαλ. ς3. Βαλαὰμ] Βχλαχ γ1, 73. 

Βαλαακχ ς9. βασιλεα (ἔς) 44. αίαπι (εοτρ. υἱὸν} υἱος (ἢ) 

18. Βεὼρ] Βηρ τῳ. Βαίιὼρ 44, ξς, 715) 74. 76, τού, 134. ΑἸεκ. 
εχρτίπηῖς Βοὸρ δῖαν. Οἰἶγορ. -{ τὸν μᾶντιν 44) ςς, 76, 84) τού, 134. 
ἀπέιττειν. 25} -Ἐ το, Ατὰρ. 3. ἐν ῥομῷ.}] κα 44, ᾽ς. 

Ῥοξομ, 

εἐχρηϊπηῖς Λροκὸμ ([ς) 
α Οἴηηΐὰ 18. 6 ϑὼγ 

αἰΐϊφυς. Ἄγ. Εά. 
ΙΧ. ἐπρονόμευσ. 19] τρρονομευσ. ς2. ταροενομευσ. ΝἾΙ, Χ, τς, 

τό, 18, 29, 30, 32, 53, 54, 55» 56, 57, 58, ζ0, 6.4) 71) 73, 74γ 75» 
γ6, γ7. 845) ὃς, τού, 128, 131) 134.. ΑΙ4. Ογτ. ΑἸ. ἱ, ρᾶτῖε ῥυηι8, 

110. ἐκπρονομευσ. 82. -Ἐ οἱ υἱοι Ισραηλ ξ8. -Ἐ εδήεπι οὐπὶ δα 

μιαῆχο [Ψ΄. Ασαθ. 1. 2. -Ἔ εδάεπι {Ὁ ἃς ἰπ οἰιαταέζ, τηΐθοῦς Αἴεχ. 

α Ασπ). :. αἰϊΐφις. Ασην. Ἐά, Μαδιαν] τῶν Μαδιανητῶν 1 ρῖ. 
τὴν ἀποσκ.} ἐχρηπιιηῖ ἴῃ ἡυπΊ. ΡίυγΑ}} διαν. Οὗτος. Οεογρ. 
τῶν 19] α τοῦ. καὶ τὰ κτ. αὐτ.}) 134. τὰ τοῦ. ο αὐτῶν 

Οεοῖρ. καὶ τ. τὰ ἔγκτ. αὐτ.}] α τό, 44) ς2, ς 7, 73ν 779 131. ΟΑῖ. 
Νις. τὰ ἔγκτητα) τὰ ἐγκτηματα Ν]]. Αἰεχκ. εἰ ἤς εχ Ἵοοιτ. 

{υρταϊ!πελτὶ Ρυπια τηβηι8 7ς. οσῶ ἐχτήσαντο ς3. κα τῷ Ατπ. 1. 
αἰ 46, Ασπι. Εά. αὐτῶν 30] κα 71. αὐτοις ςΆ. τὴν δὺν.] 
Ργαηχίπιηϊ τασαν 58. ΑΓΔΌ. 1. 2. ΡγαΠλΪ ἰάεπ) οὐπὶ ὃς ἢρπᾶ- 

᾽ 

.- 5 

σὺν τοῖς ᾿ 

τῷ. αὖτ. 25] ἀμα τοις τρ. ἂντ. τ29. (ὐοπιρί. σὺν ταις τρ. αὖτ. ((ς) “ 

τ 757γ131. ΙΔρί.. κα 445). .8. οὐπὶ “Ἢ ἤρηρηῖ ΓΝ, ΑἸεχ. α τοῖς Ασπι. τ. 

ἰὼν 4. 

6. 

7. 

8. 



ΑΡΙΙΘΜΟ 
κεῷ. ΧΧΧΙ. 

10. τῶν ἐπρονόμευσαν, Καὶ πτιάσας τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς ἐν ταῖς χατοιχίαις αὐτῶν, χαὶ τὰς ἐπαύ- 

ΓΙ. 

} 2. 

123. 

14. 

τ 

10. 

λεις αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί. 

αὐτῶν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως χτῆνους. 

Ι, 

Καὶ ἔλαδον πᾶσαν τὴν προνομὴν αὐτῶν, χαὶ πάντα τὰ σχῦλα 
Ομ » Ν “ Ν Ν ϑ φ’ Ν ς ξ΄ 

Καὶ ΥΑΎΟΥ ρος ΜΜωυσὴν χα! προς Ελεάζαρ ΤΟΝ ἱερεῦι, 

χαὶ πρὸς πάντας υἱὲς ᾿Ισραὴλ, τὴν αἰχμαλωσίαν χαὶ τὰ σχύλα, χαὶ τὴν προνομὴν, εἰς τὴν σα- 

ραμδολὴν εἰς ᾿Αραδὼϑ Μωαξ, ἡ ἐςιν ἐπὶ τὰ ᾿Ιορδάνου χατὰ “Ιεριχώ. Καὶ ἐξηλϑε Μωυσῆς χαὶ 

Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς χαὶ πσάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἔξω τῆς παρεμ- 

ξολῆς. Καὶ ὠργίσϑη Μωυσῆς ἐπὶ τοῖς ἐπισχύποις τῆς δυνάμεως, χιλιάρχοις χαὶ ἑκατοντάρχοις 

τοῖς ἐρχομένοις ἐχ τῆς παρατάξεως τῇ πολέμου. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς, ἱνατί ἐζωγρήσατε 

πᾶν ϑήλυ; Αὗται γὰρ ἦσαν τοῖς υἱἷῖς ᾿Ισραὴλ χατὰ τὸ ῥῆμα Βαλαὰμ τῇ ἀποςῆσαι καὶ ὑπερι- 

δεῖν τὸ ῥημα Κυρίου, ἔγεχεν Φογώρ' χαὶ ἐγένετο ἡ “)ληγὴ ἐν τῇ συναγωγὴ Κυρίου. Καὶ γὺγ 

ἀποχτείνατε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν πάση τῇ αἀπαρτίᾳ, “πᾶσαν γυναῖχα, ἥτις ἔγνω χοίτην ἄρσενος, 
3 ’’ Ὲ ἄς ’ “ δι κά ΄ ΄ 

. ἀποχτείγχτε. Καὶ πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῶν γυναιχῶν, ἥτις εχ οἶδε χοίτην ἄρσενος, ζωγρήσατε 
» ,, » Ν φ ρ. ΄ "Ὁ “ φῸ ε δ ες ’ “Ὁ ε 3 δ ν ε ς ’ ,. αὐτάς. Καὶ ὑμεῖς πιαρεμξάλετε ἔξω τῆς σαρεμδολῆς ἐπὶὰ ἡμέρας" ππτᾶς ὁ ἀνελὼν καὶ ὁ ἀπ]ό- 

μενὴὸς τῷ τετρωμέντυ ἀγνισϑήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῆ τρίτη, χαὶ τῇ ἡμέρᾳ τὴ ἑδδόμη, ὑμεῖς χαὶ ἡ 

ἴυπι ΤΔ΄.. ργαπιῖτῖς Ἰάςπι τ] ἴῃ ἐδας ἃ. πύποτς ΑἸον. αὐτῶν 
αἱ.) δὲς εἴσης ἀἰπίμψυμηῖ Δπιῦ. αν δ. 

ς2. 
210. 

Χ. Καὶ ιθϑ) εχξ νος καὶ ἐτρονέμευσαν Απιδν α. 2. 

σαν) 1 τὰς οἰκίας αὐτῶν χαὶ γι. 

10 . , οἵπηΐα (Ὁ :μοιοτελιντι,} 71. 

Εμ. αὐ ὧν τ᾿ -- χυτῶν 35} α 3[τστο τσὶ ετ ας 

τας 1) ,Χ. 18. (μειτρ. Ατῆνν αν ἃ: ᾧ πη. δὴν 

τοικ.} ἐν ταῖς οἰχιαις 110. εοἰχιας 'λ΄, αὐτῶν 2} Ἔ Ιτς πόλεις 

σὺ; τὰς ἑπαύλ.} σὰς ργαιηκιυηῖ (ϑ. Δ δον, Σ. ὄντι ργα- 

αὐτηῖς κίειν εὐπὶ ἃ ποίη 1Δ΄, ρεασπιιτς Ἰύςττι (Ὁ ἈΝ ἴῃ εἰ χρῶ, 

τοῖος Αἰεχ. ἡ τᾶς Αγ. 1. αἰΐφυς. Αττι. Εὰ, ἐνέπρ. ἐν π.} 
εὐ τες δεα τύρους ἐποίπσαν ΑἸ. 1. αἰ ίφυς. Ατπν. Ἑά. ἐν] ἀείε- 
ἴμ} [χ δ σα 1.0ὼ τό, 44, 2, ςτν ςτν 7 749. 77. 84, 1οῦ, 111, 134. 

Χ]. ὰς τὴν πρ. αὐτ. καὶ παντα τὰ σχ.) παντα τὰ ἴἈΑΠῖυΠ| 

ιτ0. αὐτῶν 1] ΑἸ. ΙΝ 0 ΚΠ, Χ, ΧΙ, τς 44. ςἴν ς4. ςγν, 48, 

(9, 7ῖν 7 ῖν 7257 2ν 769 8). 8,9. Βς, Ἰοῦ. ε18, 123, 1210. 1209 13} 

. 4. (ἡ μί. Τὰρμίς (Ἀπ. Νῖςσ. Αγαῦ. αι. 3. κι. Ρῆπιο, (αἰ δύίογ ράς 

Τ2Π}85 της, 16. τυπεὶς Ἰηεϊυάι Αἰεχ. καὶ παντα͵]ῇ α παντα 

71. Ἄἀκαὶ Λππεηὶ (σὐά. δἰϊφυ!, Ατπιι. ΓΔ, τα σκῦλα) τα σκενη 

474. 74. 84, 134. ατὰ πη. 1. αἰΐηυς. Απη. Εκὶ. αὐτῶν 2} 

ἱπρον αεὐσ. .5) προνοιαευσ. 
προινιμι σ. 12, Δ. ἔμ το. 1:8, ΑἸ}. ᾧντ ΑΤοῖ, ρασῖς ργίθηα, 

Αὔ σὰρν αν 2. ἐζίεημαν ἐπ ν τἀ Δαν. αν αἰθεθδι Ἄτην ΕΔ, 
Γ 

-α- 
Ὶ ’ Φ ἢ - 

τὰς τ. αἷτ.} « αὐτῶ 4.) 
ἈΝ χὰ 

ας δ μι αν ἅ 4" 6. δτπονν 

τὴν πίσσα σα 71. 

ἐν ταις Χ.χ- 

α 8, .ς8. εὐπὶ “ ηλπὶ ν΄. Αἷςοχ. ἴως)] χαὶ ὡς ἸΤΚ΄. μα- 

ποῖος καὶ δ Χ ἰη εἰγαῶ. πιηοσε Αἴεκχ. 

ΧΙ. ἤγαγον) ἔ ταυτὰ -8. 1 μία Αταῦ. 3. παρ. Μωυσ.] 
«ἿἹ  εὐσιὶ ἐπιρυΐο (τοι... Ξρὺς Ἐλ.) α πρὸς ΧΙ, 44... 749. τού, 

120ν 134. (ουρμῖ. “(0 ξυπαλπα οἷαν. Οἴἶτορ. Εδακανο οσὐπὶ ἀπ ςιΐο 

᾿ (ϑοσρ. πρ'ς ταντ. νὶὰν] πρ. π΄ τοὺς νιους Χ, τό, 18, 44, ς 7, ς9, 

γ1ν 74. 7κν 84. τοῦ, ει. 114. (οὐρὶ. Αἰά, Αἰεχ. 1ρέ, (δι. Νῖς. 

(γγ. ΔΙ. ἢν μοπε ρηπ)ᾶ, κ19. Ἄτην. 1. αἰαυς. Ασπτη. Εαὰ. οιενίδω; 
Αμὼ Οοις. τὴν προνομ.  ἐχρείπιι πα πυίη. ρίυγα!! Οοοτς. εχ- 

ργπϊ τὴν ἀποσχευὴν αὐτῶν δίκαν, Οἴτογ. εἰς τὴν παριμῷ.} εχ- 
ὑππλυμῖ τῆς ταρεμξολὴς (ἴεοῦ. Αγηι. 1. δἰχυς. Ασπι. 4. εἰς 
᾽Α6ρ.} α εἰς ((ς) 18. ᾿Αραξωϑ) Σαραξωθ ς3. ᾿Αραδὸϑ Οοπρρὶ. 
πῦῖδιον ΤΏΓΡΟ με πιᾶ τᾶ 130. ἐχρηπιυηι Ῥαξωϑ Απῃ. «. δἰ ἴαιιδ. 
Απη. Εά. τὰ Ἰορδ.) α τὰ (εἴ. Νὶς. ᾿Ἱμριχὦ} Ἱερεικω Ν]]. 
[ρείχω 1305) 131. 

ΧΙ. ἘἙλεαζαρ)] Εἰΐίακαν ϑᾶν. Οὐἶζγος. Οεοτγ. Ἀππ. τ. δἰϊίφυς. 

Ἀππ. ἘΦ. ὁ ἐιρ.}] α τού. οἱ ἄρχ.} α οἱ Ἀππ. 1. αἰΐαυς. Ατην. Ἐά, 
αὐτοῖς) αὐΐης τό, ςο. (οπιρί. αὐΐων 44... ,.82. ἵξω τῆς παριμξ.} κ 44. 

ΧΙΝ. ὡ6γ:σ9Ὲ] Ἔ ϑύυμὼ 18. Ο(οπρί. χ!λιαξχ.} εἰ ρνῖα-:- 

αὐτὰς Αταῦ. 3. ἐκ τῆς πταρατάξ.}) εχρήπιϊς πρὸ τῆς πταραταξ. 
δίαν. Οἰἶΐζγορ. τὰ πολίμου) α ϑῖαν. Οἴἶτος. 

ΧΨ. αὐτοῖς) , 18. τῦρος αὑτοὺς ς .. 

Α Μήωυσης τού. 

ΧΥ]. Αὖτ. γαρ] αὖτ. δὲ Οτῖρ. ἴ1, 274. ᾿Ισραλ] του ΙἸσρ. 
ιοό. -Ἐ εἰς σκανδχλον ((οἀ ἃ ςοῖη. 8 υίαιε δά Πυΐυς5 ἤηετη Αἰ μῆς ἧς 

ἰἰςεηῖες εἰ Ἑοπίγαητ οπιηΐδ, υ υἱχ Ἂς τς νἱχ εἶνδί ςοπίκτεθυς) 

Οἰνγί, χ, τος. τὸ ῥῆμα) εχρείπηυς ἰδ ἤθη). Ρίυγαῖ Αἰπη. 1. 
αἰΐχφυς. Αἰπῃ. Εά. Βαλαλμ) δΒαίαμε Θεοῖς. τὰ ἄπος. καὶ 

αὐτ. λίωυσ.Ἷ Μ. αυτ. 
Φι ν᾽ 

45" 

, αἰχμαλωσίχ ὑμωγ. Καὶ τᾶν περίολημα, χαὶ τσᾶν σχεῦος δεεμάτιγον, χαὶ πᾶσαν ἐργασίαν ἐξ 
΄φ 

ὑπιειϑ. τὸ ῥ. Κυρ.]} μ' ἀρίετετεν! δοπίνεν ἈΓΑῸ. 1. 2. αποςησαι) 

απορνναᾶι 44. ζ32, ζ4,), 74. 7. 75, Ιού, απογατησαι 128. ΑἸ(. (γε. 

Δ]. ὃς {κιπς ρμεπιας 110. ὑπεριδι.}} υπερεῖθε (ΠῸ} τα. ῥημα 5} 

ἐνο χὰ τοῦ. ἕνεκεν} ἐναντι 128. Φογωξ) Φεγὼρ ςο. ΟἸνγί, 
1. ς. Βειλφεγώρ Οτήίψ. Ἰ. ς. Ὄχρηηἰ Βελπεγωρ δίαν. Οὗἶσος. ἐχ- 
ῥὑηη ἶς Πυγὼρ ὐφογ. Ἔχρηηλιηῖ Πογώρ Απῃ. 1. αἰϊΐχφυς. Ασιι. Εά, 
και ιγιν.} Α καὶ Ἀπηοηὶ (σα. αἰαυ!. Ἄσπῃ. Εα. ἢ τ: ληγ»)] Α ᾿ 

13) ζ.,. 2, 71) 75. 
ΧΑ]. Καὶ νῦν] α καὶ Αἰά, κπαπε ὑέγο δῖαν. Οὔἴτγορ. ἔν 

τασν] , πάσῃ ς8. -ν παση, (εὰ τασὴ οὐπὶ “, ἤρπαμι, ΓΝ ΑἸεχ. 
αϊγοτηαις οὐπὶ ' ἤρπληι ((ο) Διδῦ. 1. 2. τῇ ἀπαρτια) τὴ 

αμαρτια ς1ν 118. ἁμαρτίᾳ ἴλπίυια τ. ΑἹ. ἱ, πατῖς ῥῆπιδ, 10. 
α Τῇ 4... ἐν τὼ ὀχλὼω ΠΙΔΓΡῸ 128. πᾶσ. γυν.}) καὶ π. γυν. 11, 

ΙΝΟΨΙ!, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 28, 32.) 42. ζ1,) (4. ς ὦ τύ, ς7», (9, 
ό4, γι, 73ν 744. 78. 76, 77. 82, 84. τούς, τοῦ, 118... 110..130, 111 

114. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. 106. λι. Νις. Οντ, ΑἹ. 1. ς. δίαν. Μοίᾳ. 
Ἀτην. 1. δ'᾽'αυς. Αγπν. Εἰ. οὐ πινδότεσ (νοῦς. τ. ἔγν. κοῖτ.} 

ἐπὶ κοίμἍ “7 κοπενόμκὶ τῆι. τ. αἰΐᾳφυς. Ατῃ, Εἰ, ἥτιν) εἰ τις 

ἿΝν, 84. τις τᾶν ᾿ς. ἐἐἔγνω) ἐπέγνω τό, ςγ, 73. (τ. Νίο., ἐγνω- 
κεν ΠῚ, Χ, ΧΙ. 1 ΄. χρίτην) ἀνδρα εἰς ργαιανιιης ΤΝ ς 3, ςό. 

ἐβεπ (Ὁ κὰκ Ῥυχιθιτῖ ἰὼ οπαγαέζ. πποτς ΑἸεχ. Ν εὐπενό[ωσε (ἢ, 

βαυὰ τεᾶς, υἱ νϊἀεῖυτ) Αγαθ. 2. ἄρσενος] σπέρματος ὃς. αποκε- 

τειν.) ἀποκτινεῖτε Αἰσχ. , ΑΓΔΌ. 3. 

ΧΝΠΠ]. Καὶ πασ.] α καὶ 71, 82, 120. δῖαν. Οἴτος. Οεωγρ. πιισ. 

δεν, ς8. χαὶ τ΄ασ. δὲ ς1, ς6. τὴν ἂπα-τ.] τὴν ἀμχότ. ς. 

σεν μά πεα Αὐᾷ. ἃ τὴν Απη. 1. αἰϊΐφις. Ἄτην. Βα. τῶν γυν.] 

“ ς, ες ῃδῦεϊ πποχ,, ζωγρησατε αυτας τῖ. “κα τῶν ΑΓΠ). τ. ἃ[}|41}6ν 

Ἀπη. Βα. ἥτ. οὐκ οἷδε} φκια ποη ἕὲε πέσ Ἄπῃ. τ. αἰΐίφυς. Ατπ]. 

ἙΕὰ. ἅτις) “ἰ τις 84. “ἑ δὲ 82. οἶδε] εἰδὲ το. ἐγνω Υ1], 
1ς, 10, 32, (4. 78. 129. (οπιρὶ. Αἰἷεχ, εγνωσε (10) πιᾶγρο 8:. 
χοίτ. ἄρσεν.) ἀρσενα χοιτ. ς 3. ζωγρήσ } εἐζωγρησ. (ἔς) 7ς. 
αὐτας} , ς3, 6. Αὐγ. Ατπὶ. 1. αἱ ΐψις. Αγαὶ. Εὰ, αὐτὴν 82. 
δίανυ. Οἴτοσ. εαντας (ἢς) 44. 

ΧΙΧ. Καὶ ὑμ.] τ6: σεν δἷλν. Οἴτον. τπαρεμξαλετε) τα- 

βιμξαλειτε 11, Χ, τό, 18, το, 28, 32, ς2, ς3,) 56, ςγ, 18, 0, 
ό4, 73. 82, ὃς, 1τοϑ, 128, 130, 111. Αἰεχ. 1ἰρί. (δι. ΝιΊς. ΄α- 

ρεμᾷ.} συνχγωγις 29. ἱπΊα ἡμ.} »μ. επῖα 44. ταὰς] εἰ ονιπὶς 
ἈΑτῦ. ᾿. 2. ὁ ἄἀνιλ.} ος ανελ. (ῆς}) 1, ὁ αποκτεινᾶς 19, 108, 

118.  ψυχην ΙΝ, Χ, ΧΙ, τς, 32) 44) 53, 54. τό, όᾳ, 74, "ς; 76, 
81, 84, τού, ττ8, 134. Οοπιρὶ. ΑΙ4. 1ρ΄. Αγαῦ. 2. δίαν. Μοίᾳ. 
Ἢ ἰάειτι ἰῷ επαγδᾶ,. πιηοσε Ὁ κα ΑΙεχ. ἜἘ πύπανι ΤῸ Ὁ κα Αγσαδῦ. 1. 

ὁ ἀπκΊ.}) , ὁ 18,73. ὁ ἀψαμ. ς3, τό, ς8. (Οοπιρί. τὰς ριαπηϊτυπε 
ΙΝ, ς3, τά. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Αὐαῦ. 1. 2. τετρωμέν.} τετραυματισ- 
μέν. 64. ἀγνισϑήσεται) αγνισϑησεσϑὲε τό. (οπιρὶ. ἀγνισϑυσέε 
ς9. ΑἸες. Τῇ ἣμ. τῇ τρ.} ἐν μτγαπιϊτιυηξ 43) τό, ς8. δίαν. 
Απῃ. 1. δἰϊίφις. Ατπι. Ε4. τῇ τρ. ἡμ. Οοπιρὶ. τῇ ἡμ. τρ. Ογε. 
ΑΙ. ἱ, ρασῖε ργίπιδ, 123. τῇ ἔμ. 2] ἕν τὴ πμ. 3. τό, ςΒ. ϑιίαν. 
Νιοίᾳ. Ατπι. 1. αἰϊΐφυε. Αττι. Εά. ἡ αἰχμαλ.} Ἔχρείπηυης ἴα 
πυπ|. ρίυγα!! Ατ. τ. δἰΐᾳφυς. Αἰτη. Ἑά. 

ΧΧ. δερμάτιν.) δερμᾶτιον 7:5. ἱμάτιον Πιλτβὸ 128. -Ἐ ρων 
) Καὶ 
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ἜΣ 

.-, κ᾿ 

ΑΡΙΘΜΟ 1. 

᾿ ΚΕΦ, Χχχι, 
ρῷ ρμϑ ; Θ "ς ..͵,. 9 ε ε ν.. Ὰ, . 3 

αἰγείας, χαὶ “τἂν σκεῦος ξύλινον ἀφαγγιεῖτε. Καὶ εἶχεν Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς τὰς ἄνδρας 21. 

τῆς δυνάμεως τὰς ἐρχομένους ἐκ τῆς πταρατάξεως τῇ “πολέμου, τᾶτο τὸ δικαίωμα τᾶ γόμου, ὃ 
συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ" Πλὴν τῷ χρυσίου χαὶ τᾶ ἀργυρίου χαὶ χαλχβ χαὶ σιδήρου χαὶ 

΄ Ν 7 ρ πὸ δ ᾽΄ 2 ΙΝ δ ΄ Σ, . Ἂ 
μολίξου χαὶ χασσιτέρου. Τὰν πρᾶγμα ὃ διελεύσεται! ἔν πυρὶ, χαὶ χαϑαρισθήσεται, ἀλλ᾽ ἢ 

ρο ὦ »Ὃ ς “ες ΄ “- Ζ΄ Ψ ὃᾺ Ἂς ’ Ν δ ΄ 

τῷ ὕδατι τῇ ἀγνισμδ ἁγνισθήσεται" χαὶ ππᾶντα ὅσα ἐὰν μὴ διαπορεύηται διὰ πυρὸς, διελεύσε-- 
ται δ ὕδατος. Καὶ πλυνεῖσϑε τὰ ἱμάτια τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐδδόμη, χαὶ χαϑαρισθήσεσϑθε" χαὶ με]ὰ 5 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πσρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάξε 

22. 

23. 

φ0 3 ΄ 9 Ὰ, » 

ταῦτα εἰσελεύσεσθε εἰς τὴν ππαρεμξολῆν. 
Α, ’ φ. ΄ Ἰδ ϑ ΄ 9Ν 23 4 . 4 ΄ Ν Ν2 ’ ε ε ", 

τὸ χεφάλαιον τῶν σχυλὼν τῆς αἰχμαλωσίας ἄπο ἀγϑρῶπε εὼς χτήγους. συ χᾶι Ελεάζαρ ο ἱερεὺς 

χαὶ οἱ ἄρχοντες τῶν “πατριῶν τῆς συγαγωγῆς" Καὶ διελεῖτε τὰ σχῦλα ἀναμέσον τῶν «ππολεμιςῶν 
φ 9 ’ 9 Ν ’ “.“.,.Ψ »" ’ ΄ ρ » ἢ “ 9 φΦ. 7 

τῶν ἐχπεπορευμένων εἰς τῆν παράταξιν, χαι ἄνγάμεσον “σΖασης συναγωγῆς. Και ἀφελεῖτε τέλος 

Ρίαγε ἤπαϊς (Πς) ΑΙΩΌ. ἕν 
ΧΧΙ. Καὶ εἶπ.--τῷ Μωυσῃ] τηᾶγρὸ καὶ εἰπε Μωυσης τρος Ἐλε- 

αζαρ τον μρεα" εἰπεν (ἔς, {εὰ ἰερ, εἰπὸν) τῦρος τοὺς ανδρας τῆς δυνα- 
μεέως τοὺς ἐοχομενες ἐκ τοῦ τόλεμου, τουτὸ τὸ δικαιωμᾶ του νόμου ο 
συνεταξὲ Κυριος' τλὴν τοῦ χρυσιου καὶ τῇ ἀργύριον καὶ χάλκου καὶ 

δ ι ὁ σιδήρου, καὶ κασσιτέρου καὶ μολιδβου" ταν σραγμα ο διελευσεται ἐν 
ι ὥσυρι, διαξειτε (ῆς, Ἰερ. νεὶ διαξετε νεῖ διαξεται) ἐν τσυρι" καὶ καϑα- 

ρισϑησεται, αλλ᾽ ἢ τω υδατι τοῦ αγνισμου ἀγνισϑησεται" καὶ σαντα 
σα ἂν μὴ διαπορενηται δια πυρος; διελευσεται δὶ υδατος- καὶ τολυνεῖε 

τὰ ᾿ματιὰ ὑμῶν τὴ ἡμερῶ τὴ ᾧ. καὶ χαϑαρισϑησεται; χαι μετὰ ταύϊα 
εἰσελευσεται εἰς τὴν παρεμδολὴν ὃς. ΠηᾶγρΟ ῥΥΠιᾶ τηᾶπι! μὰς τείετὶ 
ελάςπ), Π]Π φυοά Πμαρεᾶῖ μερεα᾽ εἰπον---εἰ χασσιτερου καὶ μολυδδου---εἰ 

διαπορευεται δια πυρος--εἰ καϑαρισϑήσεσϑε καὶ μέϊα τ. εἰσελευσεσϑε, 
130. 
υἵηιιε δ νοςεπὶ Κυριος ουἱ! 86}1οἱῖ τω Μωυση, ς6. ἱπάιιχίζ ἰῃ ἴεχ- 
ἴυπὶ εχ πηλγρίης, εἰ Ἠυΐο σοτηπιδῖ ργαπιϊῖς καὶ εἰπε Μωυσὴς τσρρος 

Ἑλεαζαρ τον τερεα" εἰπὸν προς τοὺς ἀνδρας τῆς δυναμεως τες ἐρχομενες 
ἐκ τοῦ πολέμου ς3. Ματγρίηδίετη ἤᾶπο Ἰεξομεπη Οτίρεπεβ ἀϊοϊτυῦ 
δοςοιηπιοάαίε δὰ Τεχίυμη (ὑοάϊοὶς ϑαπιατδπὶ σοποϊπηαν δ, εἰ δά 

τηαγσίπειη Ηδχδρίογυπι ἀρροίς, διὰ μος νἱἹάἀεζυγ ᾿ηςετῖιπι. Ο}- 
4015 ἔεςετγζ, ἴῃ ᾿οϊεπάο υἱιι5 εἰξ, οὐ πιοχ νἹ ἀεδῖταγ, νοςῖθι5 φυθυΐ- 
ἄδπι, ἱπηροτιαῖα τὰ Ἀς ἰπ Ηοχαρίδ. Ἐλεαζαρ] Εδίακαν ϑἷαν. 
Οῆτορ. Ἀπ. 1. αἰϊΐαυς. Αγπι. Εά. ἧς οὐπὶ απουΐο Οδογρ. ὃ 

δερ.1 α 53. τὔὃῥ. τὲς ἄνδρ.} ἠονείαί δας σὰπν ἀττίσυϊο Θεοῦ. Αἰτη. σ. 
αἰἴᾳιε. Απτ. ἘΔ. ἄνδρας} ἀρχοντὰς ς3, ςό, ςξ8... ἐρχ. ἐκ τῆς 
τααρατ.] ἐκ τῆς πχρατ. ἐρχ΄ 77. ἐρχομέν.] εἰσερχομεν. 53. ἄρ- 
«ομέν. ((ς) (αι. ΝῖΊς. ἐκ τῆς] ἀπὸ τῆς 10.) τοϑ, 118. τῆς 

τπαραταξ.} κ .8. οὐπὶ “γν ποίδης ΓΝ. Αἰεχ. ουπὶ κι ποίδης Ατδδ. 
1.2. τὸ σολίμ.}., ἴῃ ἴεχαι, {δὰ Βαθεῖ ΠΙΑΓΡῸ ῥγίπηα τηδηι, 130. 
α Ασπιεηΐὶ (οάά. δἱϊφιϊ. Ατγπ). Ἐά. τοῦτο] καὶ τουτὸ ς2. τδτο 

ἐχ τηδγρίης ἱπάυχὶξ 1 Ταχυπι οἴ ἩΠ]Ο ΠΟΤΉΓΩΔΕ ΡΓΑΡ ΠΛ ἰΣ ἐδά θη), 

ὰ 

᾿Ἰορῆϊ ρυίπηᾶ ΠηΔΠ118, 1 30. 

͵ 

, ξαδίιὶς Ἀταῦ. 1. 2. καὶ τᾶσ. ἔργ. ἐξ αἰγ.} α Οεοτρ. αἰγ.} ρισϑ.] α καὶ ΙΝ, γι. ϑ8[αν. Οἴτοχ. Αγδῦ. 1. Οξογρ. χεκαϑαρισ- 
ἑαπα (ορῖ. σκεῦος ξύλ. ξυλ. σκ. 44, ς3, 84) τοῦ. ἄφαγνι-. ϑησεται 44. οὐ χκαϑαρισϑ. Χ, 18, 9, 128. 1ρί. καὶ οὐ καϑα- 
εἴτε] αφαγνιειται 18, )ς. εφαγνιειται ΙΝ. αφαγνισϑήσεται 88. ρισϑ. ΑἸά. ου καϑαρισϑησεται ΠπλΆΓρο 64. -- ἐκά Οεοῖς. κα- 
ἀφαγνιεῖσϑε Ονγτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρυτηδ, 123. {ιδ᾽απρὶς ἤρπυπὶ Ἠεχα- ϑαρισϑήσ.] ἐεπιαῤῥίμγ δῖαν. Οἰτορ. ἀλλ᾽ ἢ] , Οδοτρ. ,μ4 

Ατπι. 1. αἴας. Ασηλ. Εα. καὶ πάντα ὅσα] καὶ πανο τς, 64. 
εἰ ονῖπο φμούεμπφπε ΑΥπι. τ. εἴ δ} αὐἱάλτῃ ( οὐά. Ατπιθηϊ!. ογιηθ φμοεί- 

ἐμπφις Ατγηθηὶ (οὐά. τεϊϊυ!. Αἰπτῃ. Εὰ. α καὶ δορ. ἐών] ὟῚΤ], 

1ς7) τό, 18, 28, 30, ς2, ς4) ςς, 570 64» 73» 75. 77. δς» 118, 128, 130, 
131. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (αῖ. Νῖς. αγγ. ΑἹ. 1, ραγῖε ρεὶπια, 12 3. 
Οεογρ. Ασηι. 1. 4|1406. ΑΥγπη. ΕἘά. ὧν Εχ ςοΙΤ. ἰεὰ εἂν ρτίπιο, 11. 

αν Χ, ΧΙ, 44, ς8, 74, 82, 84. τού, 1το8, 134. ἱρῖ, μὴ] λα τ8, 
118, διαπορεύητ.] πορενητ. ς2. διαπορενετ. τς, 28, ς4, ς τ» 64, 
γ 2) 82, 118. (περί. ΑἸεχ. διαπορεύσετ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατπῖε ῥείπια, 

123. ρεγυσάμη! Οεοτγρ. διελεύσετ. 25} ρτγατηϊτῖς οὐ, [δὰ υποὶς 
ἱποίυαπι, ΑΙοχ. δὲ Ῥγατηϊαπτ Αὐτη. 1. δ ἴχφυς. Αππ. Ἐά. δι᾽ 

δ.) « δι’ (ἢς) )ς. υϑατι (0) ςς. ἐπ ἴσπε (ἢς) Ατπι. σ. αἱϊὶ- 
46. Ατπι. Εἀά. -Ἐ καὶ καϑαρον εγαι ςό, ς8. -Ἐ και καϑαρα εςαι 

53- 
ΧΧΙ͂Ν, Καὶ τλ.7]Ί. α καὶ Οεογρ. Αγπι. 1. αἰϊὶαιθ Ατπι. Ἐα. 

σλυνεῖσε} λυνειτε ΧΙ, 18, ς1, τό, ς8, το, 1ο8, 128... σλυνει (Πς) 
19. τὰ ἰμ. τῇ ἡμ. τῇ ἐδδ.}] τῇ ημ. τὴ εδδ. τὰ 'ιμ. 44. ἱματ.] 
Ἔ ὑμῶν 32, ς3,) 6. Οοπιρ!. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ραγία ργίπια, 122. Αὐτὰ. 1. 
2. 3. ϑίαν. Οδοῦρ. - Ἰάδσπη οὐπὶ ἃς ποίδτυπι ΓΝ. -Ἐ ἰήεπη Ὁ δ 
π οἰιαγαδε. πηΐποῖς ΑΪοχ. τῇ ἡμ.] ἱπ ῥγατηϊπτυηὶ δίαν. Μοίᾳ. 
Ατη,. 1. αἴθαυς. Ατπη. Ἐά. καὶ χαϑαρισϑήσεσϑε] καὶ χαϑάαρισο 
ϑησεται (Πς) 53. και καϑαρισϑησεσϑαι ΝΙ]. Γλρίς α καὶ Θεοιρ. 
χαὶ μετὰ] κα καὶ Αταδ. 1. 2. 

ΧΧΝ. ὙΤοΐζυπι σοπηπηα, [Ἰσεῖ ἰοραῖαγ ᾿π ταχῖιι, [πΊθη πιλγρίηὶ δά - 
πρὸς Μωνσ.} Μοὴῖ Οεοτρ. ἐὐσι Μο 

Ἀπῃ. 1. δἰ ΐσυιθ. ἄστη. ΕἘά. λέγων] εἰ ὠϊεί! (ὐεοῦσ. Απη. 1. 8111- 
4ιε. Ασπι. Εὰ. 

ΧΧΥΙ. Λαβὲ] λαξεέτε 128. ϑῖδνυ. Μοῦ. τὸ κεφάλ.} α τὸ 

128. πριν πο δυτὶουΐο Ατπι. :. αἰϊΐφυε. Ατπτῃ. Ἑά. 

σκύλ.} ἐπ (ρος ουτὰ ἀττϊουΐο 8[ὰν. Οἤνος, 
τῶν 

τῆς αἰχμ.] εἰ Ῥγβε- 
τὸ δικαίωμα] τουτο. τω δικαιω τό, 73) 277. ὥς ᾳυοφῦε, [εὰ εἶ μα τωϊες Αγὰρ. 3. ἘἘλεαζ.} Εἰίαπαν 5ῖαν. Οἰἶΐγορ. Θεοῖς. Ατγτη.. 1. 
ρΡο δικαιω {υρτγαίοτρι. ῥγίπηα πιϑηιῖι, 131. νόμου] πολέμου 29. Αἰϊΐίφυς, Ατγηι. Εὰ. ἱερεὺς] ἀρχιερεὺς ς4., 75. οἱ ἀοχ.]} α οἱ 
ὁ] ου 18, τ5.8. ΑἸά. οσα 118. ὃν Ογτ, ΑΙ. 1, ΡΑτῖς ΡΓπιδ, 123. Ἀπ. 1. ἀἸϊϊφυς. Ἄγηι. Ἑὰ. πατριῶν] "ἰδεμι δ᾽ν. Οὔῇτορ. 

ΧΧΙ]. χρυσίου] ἐργνρίου ΑΙεχ. γα. 3. τῆς συναγΎ.} , τῆς 64. α ῥπαρορα οὐπὶ ἀιτίουΐο Οεογς. 
ϑίἰαν. καὶ 1] κν 71. ἀμ Αταῦ. 1. 2. τὰ ἀργ.} κα τοῦ 44, ΧΧΥΝΠΙ. Καὶ 15] αἰεπηεὶ, εἰ μαδεὶ {επχεὶ, Ογτγ. ΑἹ. 1, ρατίς ρυϊπιᾶ, 
ό4. χρύσιου, γῇ Αὐβκος, ΙΝ. τὰ χρυσίου ΑἸεχ. Αταθ. 3. 8ιαν. 126. , Θεοῦ. δδιελεῖτε] διελειται )ς. ελεῖτε 28, τῶν ἐκπ.} 
χαὶ χάλκου] καὶ τοῦ χ. ς3,) 5ό, ς8, 9) 77. Δ χαὶ 44, γ1, τιοό. κ, τῶν Χ. ἐκπεπορευμέν.} ἢς οχ οοττ. [εἀ ἐχπορευομεένων Ὀγίγηο, 11. 

καὶ σιδ'} κα καὶ 44) 717} τοό. κα υἱπιπίαιε ς9. χαὶι τοὺ σιδ. ς3, ςύ, 

ς8β-.. καὶ 4] λ44,)71,» τιο6. μολίξου] μολιδδου τό, 18, 44» τό, 
ς’2 38. 737γ769 77» τού, τοϑ, 128, 1295 1305) 121. ΟΟἸΏρΡ]. Οδὲ. ΝΊο, 
ὦντ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ῥγίπηα, 123. μολυξδου ς3,) 7ς. τοῦ μολ. ς3,) τό, 
ς8, ς9. ᾿ρΐ, κασσιτέρου ἸΝ΄. δῖαν. καὶ υἱκ.] 71. κασσι- 
τίρ.) του κασσ. τό, 84. μολιδου ΙΝ΄. δῖαν. 

ΧΧΙΠΙ. Πάν] καὶ τᾶν 134. ΑἸὉ.3. πρᾶγμα] α Ἀπη. 1. 
αἰίυς. Αππὶ. ἘΔ. ὁ] ὁ ἂν ζ9. διελεύσετ. 15] διαπορενετῶι 
10, 108, 118. ἐν τυρὶ} α ἐν 129. α υἱϊπιπίχιε 19. 2ὲγ ἧρπερε 
(ης) ὅ8[αν. Οὗτος. Αὐτη. 1. αἰΐφυε. Απη. Ἐὰ. -Ἐ ταρενεγκατε ἐν 
ὥνρι τς. ἴυς γτείεγε τηᾶγρο ἰεουπάδ πηᾶηὺ διελευσετε ἐν πυρι τού. 

“Ἔ οὐ διαδέξεται ἐν πυρι (ἔς, Τεὰ φυϊὰ δι ἱΙερεηάυπι, [πα τη νἱάεθιυτ) 

53. - διαξζετε ἐν συρι τό. - ϑδιάξεται ἐν τυρὶ Οοπηρί. και 
συρι διεξεται (ἢς) οὐπὶ ἈΚ Ἀγ πιο, [δὰ ἤπε ἤρηο βπ8]}, ΙΝ. -Ὁ Ὁ 

ἃ ἴῃ ομιαγαέξ, πιίποτε διώξετε ἐν πυρὶ ΑΙεχ. -Ἐ πυρὶ 44. Ἐ Ὁ καὶ 
2εγάμεε, ἐμά ἐπ ἱρπε ἤης ἔρμο ἤμπδὶὶ Αγδῦ. :. 2. “Ὁ ἐπ ἧρπε 

Ατχαῦ. 3. δῖαν. Οἴἶτος. Ατγπι. «. αἰϊΐαυς. Αγῃ. Εά. καὶ καϑα- 

ἐκπορευομένων ΤΥ, ΧΙ, 44, ς2, ς3, ζ4, τό, ς8, ςο, 64. 71) 7ς, τοβ. 

χ18. ΑΙεχ. Ογγ, ΑἹ. 1. ς. 1ε4 4181 ὧὐ Ναί. ἐχπορευμένων (ῆς) τς. 
εἴ ἢς ρτίπιο, {δὰ ἰηἴεγ χπ εἱὲ πε πυπς {υρταίοτίρι. ΝΠ]. εἰς τὴν 
παράτ.] κα τὴν )ς. (Αι. ΝΊς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπε ρηπια, 12 ς, [δὰ μαθδὲ 
4101. δυναμιν ΤΠΑΓΡῸ ΡῥΥπιᾶ πιᾶπὶ 1320. αὐ ὀεϊϊωπι ἢπο ατίουϊο 
Αγπι. σ:. Πφυς. Αὐτη. Εά, παραταξιν--παραάταξιν ἴῃ ςοπ). 28] 
α ἴῃ ἴεχῖι ρΡοίεγεπιιπὶ εἴ 4185 ᾿ΐ5 ἱπτεγαοεπῖ, {εἀ Πιρρίεητυῦ ἱῃ πιᾶγρ. 

4|1Δ Γηβη11,) το. α εδήεπὶ ς 3. καὶ 2] αὶ 129. 'πᾶσης] ολης 

ΤΏλῦο 1οό. α Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ῥγϊπιᾶ. 1:26, (εἰ Παδεῖ 41} 01. α Ατδῦ. 3. 

συναγωγῆς} τῆς συναγ. ΙΝ, 58, γ4, 75. 134. Οοπρ!. Ογτ. ΑἹ. 
ΙΙ. ες. Απῃ. 1. αἰϊΐψιε. Ασπι. ΕἘὰ. ὥς εἴ πΠιαγροὸ τού. τῆς γῆς ([ς) 
τό. 

ΧΧΨΙΙ. ἀφελεῖτε! ἤς εχ ςοστ. ΠΙΡΓΑΙ μδατὶ ρτίπια πηΔηὰ5, (δὰ 
αφελειται ρτίπιο, )ς. φερῆς τηᾶγρο τοῦ. ἀφαιρεῖτε (οπιρί. τέλος} 

τὸ τελ. ΓΝ ΝΙ], Χ, τς, τό, τ8, 19) 28, 29, 32) ζ4,) ς7), 58) 59, 73» 

74. 74: 76, 84, ὃς, 1τοϑ, 129, 130, 131) 134. ΟΟπρΙ. ΑἸά, Αἰεχ. 
11ρί. Δι. Νίς. Ογτγ. ΑἹ. ἱν Ραγῖς Ῥυίπια, 125. Κυρ.] τὼ Κυρ. 



ΑΡΙΘΜΜΟῸΟ 1. 
ΚΓΦ. ΧΧΧΙ͂. 

Ώ»ς “,, Δῷ φ ξ΄ φῷ ἂϑ ρω 9 », 2 ν. ΄΄ ’ Ἁ 

Κυρίῳ παρὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμιςῶν τῶν ἐχπεπορευμένων εἰς τὴν πσαράταξιν, μίαν ψυχὴν 

ἀπὸ πενταχοσίων, ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, χαὶ ἀπὸ τῶν χτηνῶν, χαὶ ἀπὸ τῶν βοῶν, χαὶ ἀπὸ Τῶν προ-- 
29. 

30. 

31. 32. 

33" 

34: 35: 

26. 

4 μεαπο ΙΝ. Αγαῦ. 1. 2. 

7 [δ -» »᾽ φ Φ ’; ἕ φ [ων ρ 

δάτων, χαὶ ἀπὸ τῶν ὄγων. ’ Καὶ ἀπὸ τῇ ἡμίσους αὐτῶν λήψεσθε" χαὶ δώσεις ᾿Ελεάζαρ τῷ ἱερεῖ 
ν 2 "Ἀκ “ἂνῬΦΒΡΒϑ,|}Ὰει “ὔ; φ. Φ᾿ ς» 3 ν ΄ Φ 4 ἙΝ ΄ 

Και ἄπο τᾶ ἡμίσους τὰ ΤΩΥ ὑυἱων Ισραηλ ληψη εγὰα ἀχὸ “πΠεντηχοντα τὰς ἀπταρχᾶς Κυρί ου. 
ὕ Ἁ, ΦΦ φ 3 Ὰ, ἰδ ἰδ ", 3 , ἰδ »’ ᾿ς, 3 Ἁ, ἰδ Ἅ Ἁ. 3 " ΄ 

ἀπὸ τῶν ἀγϑρώπων,, χαὴ ἀπὸ τῶν βοῶν, καὶ ἀπὸ τῶν προδάτων, χαὶ ἀπὸ τῶν ὄνων, χαὶ ἀπὸ 'άν- 
0 φρο ς΄ ᾽’ ᾽ Ἁ βῷ Ζ ρϑ 7 " ἧς 9 ΦὋἝὋ. ρῳ 

τῶν τῶν χτηγῶν' χαὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις τοῖς φυλάσσουσι τὰς φυλαχᾶς ἐν τῇ σχηνὴ Κυ- 
ρίου. Καὶ ἐποίησε Μωυσῆς χαὶ ᾿Ελεάζαρ ὁ ἱερεὺς, χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. Καὶ 
ἐγενήθη τὸ πλεόνασμα τῆς προνομῆς ὁ πτροενόμευσαν οἱ ἄνδρες οἱ πσολεμιςαὶ ἀπὸ τῶν προδάτων, 
ἑξαχόσιαι χιλιάδες χαὶ ἐδδομήχοντα χαὶ πέντε χιλιάδες. Καὶ βόες δύο χαὶ ἑδδομήχοντα χι- 
λιάδες. Καὶ ὄνοι, μία χαὶ ἑξήχοντα χιλιάδες. Καὶ ψυχαὶ ἀγϑρώπχων ἀπὸ τῶν γυναιχῶν αἱ ἐχ 
ν . 2 ν φῶ ᾿ ͵ “. 7 ͵΄ 
ἔγνωσαν χοιτὴν ἀνδρὸς, πσᾶσαι ψυχαὶ, δύο καὶ τριάχοντα χιλιάδες. Καὶ ἐγενήθη τὸ ἡμίσευμα 
ἡ μερὶς τῶν ἐχπεπορευμένων εἰς τὸν πούλεμον ἐχ τῇ ἀριϑμδ τῶν ποροδάτων, τριαχύσιαι χαὶ τριά- 

(9, 74. γ6, 8.. Κύριον γζς. τοῦ Κυρίου Πγῆγρο 1ού. παρὰ) ἄπο 

544 76, 8μ 134. πη. τ. αἰϊᾳυς. Απῇ. Εὰ, ἔς εἰ ππᾶγγο τού. 

τῶν ἄνϑρ. 19] των ανδρων ΠΊΔΓζΟ τοῦ. ονινίῤμε ἀονεὶηἰόκε Ατῆι. ι. 

εἰἴφυς. Απη. Επ. τῶν ολιμισ].} τὸν 'σολίμον πιᾶγζο τού. 
τῶν ἐχπ.} α« τῶν 28. ἐχπιπορευμίν.) ἐχπεπορευομένων (ἔς) Χ. 

ἐχπορινομένων 1, ΧΙ, τό, ζ2, 44, οὖ, ς7,) (8, (9, 71») 73ν 74» 77» 
108, 118, 129. (οὐ μ]. ΑἸεχ, Ογτ. ΑἹ. 1. ς. ἐκπορευμέγων ((ς} Υ1], 
1ζν 141. τὴν παρατ.} δείνπε τε ἀττὶς ἷο Ασπι. 1. αἰϊΐΐφυς. Ατττ. 
Βα. φινταχοσ.} ἀείει. εἰ (υργαίοτρί. πιεντηχονΐα, τς. τοεντηχοῦα 
129. τῶν ανϑρ. 3] α τῶν ς3. καὶ 22] {υργαίοτρι. ρεϊπδ 
ἴπδῆ Απτ τ. τῶν κιῆν.) α τῶν ς3. τῶν βοὼν ΙΝ, καὶ απὸ 
τῶν βοῶν) καὶ ἀπὸ τ. κτηνὼν [Ψ΄...α καὶ ἀπὸ τῶν Ιού. κα Οπηηΐδ ι8. 

καὶ ἀπὸ τῶν πρροξ.} α καὶ ἀπὸ τῶν το6. -᾿ καὶ ατὸ τῶν αἰγὼν 1], 
ΧΙ, το, ς3, (6, ς8, ς9, 71.) 82, τοῦ, 118. (οπηρὶ. Αταῦ. 3. Βαθεῖ 

ἀρίστη πιλτο Ν1]. εβώςπι (υργαίςτίρί. ρείπηα πιδου 131. καὶ απὸ 
τῶν ὄνων] α απὸ τῶν το6. κα οπιηίδ ἢ, ΧΙ, γ1, 82, 129, 131. Ατπῃ. 1. 

᾿ δαυε. Αγπι. Ἑὰ. καὶ απὸ των ἀνων (ἔς, ἴδ αστογε) 130. χαὶ 
ἀπο τοῦ (ἔς, οἱ ὧι αἰτοῦ ςοηΐετεπῖ!5) ΙΝ. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἀπὸ τὰ ἡμ. αὐτ.} ετεία, εἰ ἐραιυσι τε! φυΐτιγ νὰ- 
εὐυπι, ςζ6. , ς3. ατῷ 130. κα καὶ (οπρί. καὶ απ τὼν ἡμισυ 
αὖτ. ζ9ς. καὶ απὸ τὼν ἡμισοὺς αὐυτ. ΧΙ, ς2, ς8. χαὶ ἀπὸ τοὺ μι" 

σιως τθ, 1218. Αἰά. εἰ «ἱκείδμμα Ἀττν. 1. αἰΐίᾳυς. Αππ. Ε.. λή- 
ψεσϑ5ι} εαρία, Α΄πη. 1. αἰφυς. Ἄγπι. Εἰ]. δωσ.) - “Ἃ Αυς. 

Ἢ ΜΙμ Αταῦ. 1. 2. 3. Ἑλιαφ.) Ελίσκαν εἰ ἃς υδίᾳυς, πε ρμοῖ- 
ἴχις ποίεπν, δίων. Οἴτος. Οεοεχ. Αγπι. 1. δἰΐᾳφυς. Ασηι. Εή. τῷ 
1:6.]  “αόϊ:, ἢς, ἰϊεςῖ εχ τερεῦτο, Ασπι. 1. τᾶς ἀπαρχ.) αΑιϑῦ. 3. 

“ μτιρεαι σατα ἀπο υΐο Αππῃ. 1. Κυρίου) τον Κυρ. τοΒ. Κυριω 

1,44. 3» 64. Αἰά. ᾿ 
ΧΧΥΧ, τὰ γμίσ.} τὰ ἡμόσιως 18, 118. ΑΙά, τῶν ἡμῖσος (((} ΙΝ. 

τῶν γμίσυ (9. τῶν ἡμίσας ςἢ, (7, 48,73. 131. (δῖ. Νὶς, τὰ 2} 

αἰό, 44. {2, ξζν ς7» 23. 7ν 84. 8ς, τού, 131) 134. (αἵ, Νὶς. 

γῶν νων} α τῶν 48. Ἴσφ. λεψη) ληψη τῷ ἴσρ. 44. 77εἰ «αρὶ- 

οἰ, Λταῦὺ. 1. να) εν 1Δ΄, 29, ς9» )0, 82. κα ς8. - τὸ χρατὰ» 

μένον ε«υπὶ Χά ἢεπδίμπι ΙΝ. Αιωῦ. ". 2. Ὁ ἴἰἄσπι κἰὉ ΧΚ ἰω ομασδῶ. 

πποῖς ΑἸεχ. πιντῆχ.) τῶν πσιντῆκ. ἡ, ΜΠ, ΧΙ, τό, 18, 48, 

40, 33, ς7, ς8, 64. 73»77» 108, 128, 111. (στρ. ΑἸεχ. 1ἰρί. (δι. 

Νῖς. Ογε. ΑΙ. ἡ, μεπς ρηπιδ, τς. ἔς ρηπιο, ες των ρΡοίϊελ ἐεϊεῖ. 

Ι]. τῶν ανϑρ.) χαὶ ργσπηθι 1ο8. κα τῶν ΧΙ. Οοπιρί. -Ἐ και 

ποτῶν κτῆνων 28, 74. 70, 8ς9 1ο8. Απηςηὶ ( οὐά. ᾿ληῖιιΠΊ ποι οΠ1- 

πες. Απῇ. Ἐά. -ἐ σόκμχας εἰ βέζογα ουγὰ δπουΐο, (τὰ γος] αὐ 

φως εἴς οὈϊιιεταῖα, Απη. τ. χαὶ 2] ΑΙΝ. υπεὶς ἱπεϊυάϊ!ε ΑἸεχ. 
τῶν βοῶν) α τῶν (πρὶ. τῶν τροῦατ.} τῶν ονων 'Ν΄. Ατγαῦ. 3. 
α τῶν (οὶ. καὶ ἀπὸ τῶν ὄνων) καὶ ἀπὸ τῶν προξατ. ΙΝ. 
χα ἀπὸ πάντων τῶν ογων 10. 

α καὶ Απη. Σ. εἰ οὐ ουϊόν: οὐπὶ ἀςυΐο Ατὰρ. 3. 

α απὸ τοῦ. καὶ δώσεις) α καὶ δ'ᾶλν. Οτος. τοῖς Λενίτ. τοῖς 
φυλασο.) τὰς Λενιτας τοὺς Φυλχσσοντας 10. τὰς φυλαχ.} ἐπι 

τὰς φζ.λ. ζ0. ἐν τὴ σκηνῃ]} “αῤεγαδευὲ ςὰπὶ ἁτςυϊο Απη. σ᾿ 
αἰϊχψυς. Απῃ. Βα. 

ΧΧΝΧΙ. ἐποίησε] μύτων Ἅπῃ. 1. αἰᾳφυς. Απῃ. Ἑά. 

ΧΧΧΙΙ. ἐγινηϑη)} ἐγινηϑησᾶν 53. ἐγένετο 44) 1οϑ. ὥς ΓηΔΓΡῸ 
ς8. - σκιλα ς3. - τὰ φχυλα ςό. (πρὶ. -Ἐ εδάεπι οὐπὶ ἃς 

“Ἑ ελάεπι (δ Ἀκ ἰπ οἰλγαᾶ,. πὐϊποες ΑΪοχ. 

προνομῆς) τρόσνομης ας] εἰτοτγε 120. παριμθολης 73. ὥῥοε- 

νύμευσαν} ἐμπρονομένσαν (ἢς) ΓΝ, επρονομευσαν 11, Χ, ΧΙ, τς; 

φΦν" ὔ 

απὸ ταντ.) 

α ἰῷ ἴεχίυ, ἰςὰ βαρεῖ πιᾶγρο, ό4.. 

16, 20, 30, 44, ζ3ν 54. τό, ς7, 8, ς9,) 64, 73, 75) 77.) 82, 8ς, τοϑ, 
118. Οοπιρὶ. Αἰεχ. 1ἱρύ, (δῖ, Νῖς. οἱ “ολεμ.) α οἱ ἄστη. 1. 
αἰ φυς. Ατπν. Εά. χιλιαδ. χαὶ] α ς4. α χιλιαϑὲς γό, 13... 
ἐφδομνκ.) εξδομηκ. αἀνομια ((ς) 9. - χιλιαδὲς Χ, τ΄ςν τό, 18, 28, 
20. 10, ςς,) ς 7.) 64. 73ν 77, 83, 8ζ, 1οβ, 118, 128, 110, 131. (ὑοπιρὶ. 

ΑἸά. τρί. (αἱ. Νὶς.  Ἰάσπιν οὐπὶ ἈΚ ποϊλιαπι ΓΝ. -Ἐ ἰάειν (ιν 
΄- ((ς) Αἰεχ. α ἴῃ ἴεχῖυ, (πὰ μλθες πιᾶγρο ἱπίςσγιογ, 1]. καὶ 

τίντε χιλιαδ.} αὶ ἴῃ τεχῖι, (οὰ μαδεῖ πιλγρο Ἱηίεήου, Ν1]1. α καὶ 
πίντε το, 75. αχαὶ ξῳ,. χγ6. χιλιάδες υἱι.--- χιλιάδες ἴῃ ςοπι. 33} 
α Ροῆτεηι. εἴ φυᾶ ιἷς ἱπιο)δοςηϊ 19. αὶ ἐδάεπι ἰῃ τεχῖυ, ἰοἀ ᾿ιδῦεῖ 

ὨΣΓζο ἰεσυπάλ πιᾶηυ, τού. 

ΧΧΧΙΠΙ. Καὶ] α Οεοῖ. μωώ ϑίαν. Οἴτοσ. ρεβπικς ῃἷς ἐέ 
ΔΜπὶ μνὰ εἴ μιχαγίπια εὐ ἰαάςε ΑτΑὺ. 3. βόις} βοων ΙΝ, ΝἹ!, Χ, 

τις», τό, 18, 28, 29) 30, 32) ς2) 43) ςς, τύ, ς7, ς8, (9, 64, γ3, 77» 
83, 8ς, 128, 130, 111. Αἰά. ΑἸεχ. 1ρ΄. (ας. Νὶς. δίαν. Οἴτγος. 

ὥς ἴῃ πρῶτ. το6. « ὀοόμ: ουὐπὶ ἀίσυϊο Αγαῦ. 1.2. δύο καὶ ἐδ. 
χιλ.} χιλ. εθδομηκ. δυο 71. κα καὶ 7ς. κα χιλιάδις τι6.  ἰάεπη ἴῃ 
ἴοχῖυ, (εὐ λῦεῖ πιᾶγχζο ἰοςυπάλ πιληυ, 131. “εἰ ἡγίδμέκα δονεϊκὲ 

φυαίμον εἰ (εχαξ πία κεἰς Αταθ. 3. αχιλιαδ.---χιλιάδ. ἴῃ οοη. 4] 
α Αἰϊεγυῖγ. εἴ 4115» 1). ἱπίεσδςεηῖ 71. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ) ,1Π1Ν, ΧΙ, 44. 129. Θεοῖς. Ασαν. 1. αἰϊΐφυς. 
Ἀπῃ. Εά. Μά ϑ8ἷαν. Οἴἶζος. ὄνοι] ονων Κ1], Χ, τς, τό, 18, 19, 

48, 20, 30) 32, ς2, (3, ςς, τύ, ς;, 58, (9, 64, 73, 77, 83, 8ς. 118, 
12:8, 110, 1321. (σοπιρί. Αἰά. Αἰεχ. 1ὲἱρί. (Δι. Νὶς. Αγωῦ. ᾿. ἃ. 
ϑίλν. Οἴἴσγοζ. ἐξ απ Αταῦ. 3. μία καὶ ἐξήκ. χ!λ.] χιλ. ἐξηκ. 

μια 44. μια) ν 75- ἀμο Αγαῦ. 1. 2. φασίψογ Ατϑῦ. 1. χαὲ 

ἐξηχ.) α καὶ )ς. χιλιαδ.} α 16... ἴῃ ἴεχῖω, ἰρὰ Βδθει τρλσο 
ἰεςυηάλ πηλοῦ, 131. 

ΧΧΧΝ. Καὶ 1.5], στο. ,4 ϑ8ϊδλν. Οἴτος. ψυχαὶ) «ὁ 
σε τ, Ἀταῦὺ. 1. ἀνϑρώπ.) “1 αὐ ἐῥολϊπιόμ,; Ατλῦ. 1. 2. απὸ] 

α 82. “4 Ατἴδῦ. 3. ὦ Ακγαῦ. :. 2. τῶν γυν.} α τῶν Ν]], ζ 

ς8, )ς, 77, 131. Ο(οπιρὶ. Αγαῦ. 1. 2. Αγπὶ. 1... κα τῶν ῥγίπηο, τὰ δά- 
(ετρῆς τοςεπϑ πιᾶηιβ, 16. ἀνδρὸς) αρσινος ς1, τό, ς8. (οπιρὶ. 
πτὰσ. ψυχαὶ) τ. αι Ψυχ. ς4ν 74. 75. 134. τασα ψυχην!]!, Χ, 
1ξ) τό, 18, 28, 20, 30, ςς, (7) ς9», 64) 73, 77ν 83») 128, 131. ΑΔ, 
Αἰεχ. Τἰρ Αὐξζο κα 71) τού. ριηνπίμϑπε απίμιαγων ϑἷδν. Οἴἶΐγορ. 

δύο καὶ τριακ. χ!λ.] χιλ. τριαχοῦἶα δυο 44,71. αὶ χιλιάδες ἴῃ ἴεχῖυ,, 
(εὰ πδῦεϊ τηᾶγρο ἱδουηά πιδηι!, 111. 

ΧΧΧΝῚΙ. τὸ ἡμίσ.} , ΑΙΡ. 1. ἃ. 
ἐχπεπορευμ.} ἐκπεπορνευμ. τηεπάοίε γ4. ἐμπεπορευμ. 118. επιπο- 
βέυμ. 18, 130. εἐχπορευμ. (2. εχπεπορευομ. (ἢς) ς6. εχχορευομ. 
ΙΝ, Χ, ΧΙ, τό, ς3) 54) 58, ζ9, 71, 75) 1οϑ, 1311. ΑΙεχ. (δῖ. Νῖς. 

ἐπιπορενομ. ὃς. τὸν πόλ.}] α τὸν )ς. -Ἐ Ηἷς ἡ μέρις τοϑ, 118. 
ἜἭ ἐα ρατγίε αἀϊκείϊα ΑΥΔῸ. 1. 2. καὶ 29] εἰ εχ αγιοἰϊδες σΌτα ατῖϊο 

οὐἷο δίαν. Οἰΐγος. τριαχόσ. Ὑ (ἢο) 7). Ρταπ τς χιλιαδες 
τού. - χιλιαδὲς ΨἼΙ, Χ, 18, 29, ςς, 58, ς9, 64, 82. Οοπιρ!. ΑΙά. 
1μρί. (δι. Νίς. -Ἐ Ἰάσαι οὐπὶ δέ ργαθιο [Ν΄. Αγαῦ. 1. 2. -Ἐ ἰάδηχ 
ἴῃ {ιρρίετηξηῖο ὨΙΔΓΡΙ ΠΑ 131. -Ἐ ἰάεπῃ Ὁ ἈΚ 1π ομλγδῶς. τηΐπογα 
ΑἸεχ, πτριαχόσ. καὶ} α 30. κα καὶ γς, τού. καὶ τριᾶκ. χιλ.] 
ΝΥ καὶ τριάκ. τό, 28, ς2, ς7, Βς. κα οπηηΐᾶ γ). (λῖ. Νῖς. τριά- 

χοντα] - εἐπΐα 44, 74) 75. 76, 84) τού, 134. ΑἸΔΡ. 1. 2. ϑ8ΐδν. Οἵ. 
Ὁζ. σχχιιλιάδες) χειλιοι Ιἡ. χιλ. καὶ ἑπίακ.] αὶ 44, γῳ, 7ς, 
)6, 84) τού, 134. Αταῦ. τ. 4. δίαν. Οἰἶΐξορ. ἑπ]ακ.} Ψψ (ἢ) 
77. επ]αχισχιλιοι ς9. επ]ακισχιλιαι 71. (οπιρί. τενταχισχιλια 
ς3) ς(6. ἃς ῥτίπιο, ἰεὰ ἐπ]αχισχιλια εχ ςοῖτ. 11. χαὶ ι1.} α 18, 

ἡ μέρ.} «ἧς τοϑ, 118. 

γιά. 
7, Δ Ἀιδεδι «δον ' 

Φ7 ἐἱε Ζιὼ ΓΑ 

"νιδόι οἴ κεινιι. 

.» 

᾿ὰ σ᾿: ἐ" 

΄ 

»“ Ρν. 

ΠΥ Δ ἀρ ΠΣ ΚΣ 8 
.Ὰ ᾿Ν ΄»“- 



ι. 
᾿ “λ., ᾽ 

ἱ 
)λ}ι) ὍἈ7ΆἈ4ε Χ΄. - 

Α Ρ 

ψυχαί. 

συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 
τῶν ἀνδρῶν τῶν ππολεμιςῶν. 

΄ Ν, ’ ΄ ΝΕ ΄ Ν ’ 

τριαχόσιαι καὶ τριάχοντα χιλιᾶδες χαὶ ἐπἰαχισχίλια καὶ ππενταχόσια. 

χοντὰ χιλιάδες. 

Ι1ΘΜ Ο 

ονοι, τριάχοντα χιλιάδες χαὶ ππενταχόσιοι. 

τι 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 
Γ Ν 3 7 ρῷ ’ 

χόγ]α χιλιάδες χαὶ ἑπ]ακισχίλια χαὶ πεν)αχόσια, Καὶ ἐγένετο τὸ τέλος Κυρίῳ ἀπὸ τῶν προξάτων 
ε ε ΄ ν κὶ ,΄ ΄  ΄ ᾿ 
ἑξαχόσιαι ἑδδομήκον)α πέντε. Καὶ βόες, ἐξ χαὶ τριάκον]α χιλιάδες, καὶ τὸ τέλος Κυρίῳ, δύο χαὶ 
ε ΄ Μ“ἫἭν»ν ΄ Ζ Ν Τά Ὺ΄ Ν, ’ ᾽ εὰ Ν, εἐφψ 7 

ἑξδομήχοντα. Καὶ ὄνοι, τριάκοντα χιλιάδες χαὶ πσενταχύσιοι, χαὶ τὸ τέλος Κυρίῳ, εἷς χαὶ ἑξή- 
. Ν ν. »Σ 7 ε ᾽ ΕΑ Ν Ν ΄ 2. » ᾽’ ’ “ ΄ 

χοῦτα. Καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων, ἑκκαίδεκα χιλιάδες, χαὶ τὸ τέλος αὐτῶν Κυρίῳ, δύο χαὶ τριάχον]α 

Καὶ ἔδωχε Μωυσῆς τὸ τέλος Κυρίῳ τὸ ἀφαίρεμα τῷ Θεβϑ ᾿Ελεάζαρ τῷ ἱερεῖ, χαϑὰ 
3) ἃ ἰδ ε ΄ " ς" 2 Ἂ [ φΦ ρΦ 5, Ν 

Απὸ τῷ ἡμισεύματος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, οὗς διεῖλε Μωυσῆς ἀπὸ 

Καὶ ἐγένετο τὸ ἡμίσευμα ἀπὸ τῆς συναγωγῆς ἀπὸ τῶν ππροξάτων, 
Καὶ βόες, ἐξ χαὶ τριά- 

Καὶ ψυχαὶ ανϑρώπων, ὃξ χαὶ 
Ν ρο Σ ρ " ων 3 ἈΝ ϑ », 

δέχα χιλιάδες. Καὶ ἔλαξε Μωυσῆς ἀπὸ τῇ ἡμισεύματος τῶν υἱων Ἰσραὴλ τὸ Ἐν ἀπὸ τῶν πεν- 
ζ  }ΡὍΡὍἈ.ᾳ, ἰδὲ ϑ ΄φ ςς ϑ Ἁ φρο ρ ἫΜΦΜν 3 ᾿Ὲς ρὋ ᾽ ρὋ 7 

τήχογα, ἀπὸ τῶν ἀγϑρώπων χαὶ ἀπὸ τῶν χτηνῶν, χαὶ ἔδωχεν αὐτὰ τοῖς Λευίταις τοῖς φυλάσσεσι 

τὰς φυλαχὰς τῆς σχηνῆς Κυρίε, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ. Καὶ προσῆλθον πρὸς 
ο, Ζ΄ ε “΄ 3 Ἄ ΄ ω ΄ ΄ Ν ες 7 ν 

Μωυσῆν πάν]ες οἱ χαϑεςαμένοι εἰς τὰς χιλιαρχίας τῆς δυνάμεως χιλίαρχοι χαὶ ἐχατόνταρχοι, Καὶ 
μ᾿ ε “2 ρ» 3 ρ. ρ. ω »" 

εἶπαν πρὸς Μωυσῆν' οἱ παῖδές σε εἰλήφασι τὸ χεφάλαιον τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιςῶν τῶν πὰρ ἡμῖν, 

τοινταχίσια) {ἰς γτίπιο, {εὰ πεντάχοσιοι δΧ (ΟΥ̓. ὈΓΙΠῚ2Β ΠΊΔΠῚ15, ς0. 
τεακόσιοι (οηΡρ!. 

ΧΧΧΝΊΤΙ. ἐγίνετο] ἐγενηϑὴ 32) ς3ν τ6. Οοπηρὶ. (τ. Νς. Κυ- 
ρί.] τω Κυρ. 6, ς8, ς9. τοϑ. (ογηρ!. Κύυριου 30, 44) ς4,) 64, 74» 

75.) 84, τού, 1:4. (αῖ. ΝΙς. ἑξακόσιαι} ἐξακοσια Χ, τς, τό, 10, 

ςς, 04, 85, τ18. ΔΙά. Τρ, χιλιαδὲς ἐξακ. 44,71. εἴ ἢς ρήπιο, 

(οὰ χιλιαδὲς ουππὶ νἱγραΐα τταηβῆ χὶς σοιτεξζοσ, το6. ἐδδομῆκ.] καὶ 
Ῥγωπμαης 18, 74, 84. 128, 129. (Οπ)ρΡ]. τᾶίΐντε] καὶ τ΄. ς8, 120. 
“ἐ χιλιαϑὲς ΧΙ, το, 76, 134. κ πῶτε;, [εἀ Βαδεηὶ χιλιχδες, 84, 128. 

ΧΧΧΥΝΠΙῚ. Καὶ 13] , τού. Απῃ. ει. βόες} ὀοκνε δῖαν. Οἱ- 
ΟΡ. ἐκ δοέμς ουτὰ αὐουΐο ΑΥΑΌ. 1. 2. Ἐξ καὶ τριᾶκ.] τριακχ. 
καὶ ἐξ γς. τρικοντα εξ 44. 5 Πιιπηεῖοβ νἱγριι δ ἰγαπϑῆχι οογγεέϊοσ 
(ἃς) τοό. καὶ 4] Λά ϑῖαν. Οἴἶτος. τέλος) - αὐῇων τς, ς 3, 

εό. (ὐοπλρὶ. Αταθ. 1. 2. 3. -Ἑ Ἰάεπὶ οὐπὶ Ἀὰ ῥγα το, {εὰ ποῦ ἀρ- 
Ῥατεῖ ἤφημπὶ ἤηαϊς, ΙΝ. - ἰάεπι {0 ΝΕ ἴῃ οδαγαῦς, τηΐποῦε ΑἸςχ. 

Κυρίῳ) τω Κυρ. ΙΝ, τό, ς8. (ὐοπνρὶ. ΑἸεχ. Κυρίου 74) 755, 84) τού, 
134. -Ἐ χιλιάδες, 1εἀ Ἰποᾶ τταπϑῆχυπι 20 Δ]14 πιδην, τοῦ. δύο] 
φναίμον Ἀταῦ. 3. ἑδδομήκ.] ξ (ας) 1529. ΑἸὉ. 3. Ἐ χιλιαδὲς 

43, 84. 
ΧΧΧΙΧ. 

Ἀνθ. 1:. 2. 

τριακ. 41. 

ὄνοι] αβηρογα δῖαν. Οὗἶτορ. αὖ αβπὶς οὐπὶ ἁπτίσυΐο 

τριακ.) Ἔ καὶ ἐπῖχ 120. τριᾶκ. χιλ.] χιλ. 

καὶ Φενταχκ.} α καὶ διν. Μοίᾳ. - καὶ τὸ τέλ.] 

Ἔ αὐτῶν 1τ. τοῦ, τ18. (᾿οπιρὶ, Ασδῦ. 1.5. -Ἔ Ἰδεπὶ {Ὁ κΚ ἰπ οδαγαΐξ. 
τηΐμοτε Αἰεχ. ἡγίδανηπι ἀσπίσι σατῃ αὐίουϊο δῖαν. Οἷἶτος. Κυρίῳ) 
Κυρικ 44. 75. τοῦ, 134. τῷ ργαδηγτες ἴῃ ομδγαξξ, πηίποτς ΑἸεχ. 
Ἔ βοες ἐξθομηκοντα δυο καὶ ονοι τὸ τελὸς Κυριου (ἢ) 44. εἷς] μια 

ΝΙΙ, ΧΙ, τό, 28, 29») 329 525) 579») 73. 8, 120. (ὑαϊ. ΝΙς, 

ΧΙ, Καὶ 1] α 54. )ς. 4 8ιν. Οἷτορ.. ψυχαὶ] αὐ δηΐ- 
πὶς οὐπν ἀστίσιΐο Ατδὺ. 1. 2. ἐχκαιδι χιλ.] οὐκ ἥν (ς) ςβ. 
Ἢ καὶ πινταχοσιοι το. -Ἐ καὶ πεντακόσιαι 20. καὶ τὸ τίλ.} 
α καὶ ΑΙΌΡ. 3. Αγπι. 1. ἡγίδιμερα αμέσα οαπὶ ἀττϊοιΐο δ8ιαν. Οἴτγορ. 
αὐτῶν] κα 44. αὐ τ ϑ3αν. Θεοῦ. Ασπὶ. 1. δἰϊἴχυς. Ατπῃ. Ἐά. 
Κυρί»} Κυριου 41. τῷ Κυρ. Οοπθιὶ. δύο καὶ τριάκ. ψυχαί] 
ψυχαι δυο τριχυ. λ4γ τοῦ. ἐπα εἰ ἐγισίπία εὐ! αάε: (ἢς) Αγαῦ. Ἧ; 

ΧΙ... Κιρίῳ) Κυριου 44. 74.» 758» τού, 118, 134. ΑἸ, ς8. 

Αγαῦ. 1. 2. υπηοὶϑ ἱποίυάις ΑἸεχ. τὸ ἀφαίρ.] το ἀφορισμα 120. 
α τὸ )ς. Θεκ] Κυριου τό. Αταδ. :. 2. Ἐλεαζ.1 Εὔαπκον, ᾶς 

ἔεταρεῖ οὔληες παροηῖ, ϑίδν. Οὔἶτορ. θοῦ. Ασπη. 1. αἰΐφυς, Ασπι. 
Ἑάα. καϑὰ] καθάπερ 1τ,), τό, 28, ς2, ς7, ξ9, 64, 73, 8ς,) 131. 
ΑΙΜ, ΑἸεχ. (ας, Νις. Κύριος] θέμε οὰπὶ ἀπίουϊο θεοῦ. Κύρ. 
τῷ Μ.] αὐτῳ Κυρ. ς3. 

ΧΙ]. ᾿Απὸ 13] απὸ δὲ 12. τῶν νιῶν] α τῶν Ατἴπι. Σ. ἃς 

δι Μ. ἀπὸ τῶν ἄνϑρ.} α 71. διεῖλε] διεγειλεν 20. ἀπὸ 2} 
καὶ 18. τῶν πτολ.}] , τῶν Αγπη. 1. αἰϊίσαε. Ατγπὶ. Εά. 

ΧΙ], ἐγέν.] -Ἐ απο ((ς) το. ἀπὸ 15} κα ςξ, ς7, 71.) 77. 
α Ῥηπιο, {εά μαρεῖυγ πῆς ἃ πιᾶπι τεζεηϊ;, τ6. τὸ Χ, :ς, 18, 28, 

22, ςζ290 64, 128, 130, 131. ΑἸά. ΑἸἰεχ. 1ρέ, (ας. Νίς. τὸ ἰπ ἴδχῆι, 

(ἃ απο πῖατρο, ὃς. τῆς συναγ.] -ἰ ἡΠπς Αττα. τ. αἰϊφυθ. Αὐτη. 

Ἑά, ἀπὸ 2.71. ΧΙ, φῳ, ς4, 74, 73. 8. τού, 114. κ ΡῬγίπιο, [δά 
Πα εῖΩΓ πῆς ἃ τηδηι τεσεηῖῖ, τό. τριακόσ.} τριάκοντα επῖα ςς. 

ρταπύκίς χιλιαδὲς 9. -«Ἐ χιλιαϑὲς ΠῚ ΙΝ, Χ, 18, 29, 30, 64, 128, 

110, 131. (οπιρί. ΑἸά, ΑΙεχ. 106, (ας. Νὶς. καὶ τριάκ. χιλ.} 

᾿ Οἰἴἶτοσ. 

α καὶ 58, ζςς. λοπηϊ τό, 28, ζ2, 57, 73, 85) 110, 131. (ἰαζ, ΝΊς. 

Οεογρ. τριάκοντα πενταχοσιαι ςς. -ἢ επῖα ς9. 74. 7ζ. 76, 84. 

114. δῖαν. Μοίᾳ. “ρίέπι εἰ ἐν ρίπία Αταρ. 2. χιλιαδ.---χιλιαδ. 
ἾΠ ςοαι. 44] αὶ Αἰϊεσγῖγ. εἴ 401885. ἰδ πιο θοθηῖ 120. καὶ ἱπΊακισ- 

χίλ.] λα 44. 7γ4ᾳ, 75), 76, 84. 1324. δῖαν. Μοίᾳφ. α καὶ δ8[αν. Οἰΐἕγορ. 
χαὶ : πεντακόσια] α 16. καὶ τεντάχοσιοι 18, ξ0. πινταχόσια--- 
πεντακόσια ἴῃ οοη. 4ς}] α ροϊτεπγπι εἴ 4185 ἢ]5 ἰηϊετ)δοςηῖ 7ς. 

ΧΙΙΝ. Καὶ 19] κα 44, τού. βόες} δομνε ϑῖαν. Οἴτζορ. 

ὅκ: εὐπὶ ἀπίοιΐο Αγαῦ. 1. 2. ἕξ καὶ τριάκ. χιλ.} χιλ. τριακ. 

εξ 44. -Ἐ και επἸαχισχιλιοι καὶ τσεντακοσιοι (τείεγ Παῖς δή ἤπεπι 41 

ςοπη[19, Π8π| δο δὰ τριακοα χίλιαδεὲς τεῖτο ἐεγείνβτις ὁσυξις {ΠὈγαγὶ!) 
γι. χιλιάδες --χιλιάδες ἴῃ ΘΟ]. .45} αἰτεγιῖγ. εἴ φυᾶ» ἰγἷ5 ἰῃΐεῖ- 
)δΔεξηὶ τό. 

ΧΙΙΥ. ἘΤοΐμππι ςοπηπιᾶ α (3. ὄνο!] καὶ ονοι ΓΝ, τς) τό, τῳ, 

64, γ4,) 77. 84) 134. ΑΙά. Αταῦ. 3. Αγῆι. 1. αἰΐφυε. Απῃ. Ἑὰ. 

καὶ ργατηϊαῖς ἴῃ οπαγαᾶς. πλϊπογε Αἰεχ αὐ αβαὶς ςὰπὶ αγιίς]ο Αταδ. 
1.2. αβπογκρε 5ῖλν. Οὗἶτορ.0 τριᾶκ. χιλ.] χιλ. τριακ. 44 καὶ 

πεντακόσιοι] καὶ πσεεντακοσιαι 44. καὶ επ]ακισχίλιοι καὶ πενταχον 
σιοι και βοες εξ και τριαχοντα χιλιαδὲς (ῇς, τεῖτο εηὶπι δά τριάκοντα 
χιλιαδὲς ἴῃ 41. ςοπι. τεΐεγεδαῖιτ οουΐυς Π τατιὶ, δἴφιις ἰπᾶς ἰτες εχ τὲ- 
ρετο {ςτῖρατ) 129. 

ΧΙΝΙ. Καὶ 1] ΑΝ. Οεοτρ. ψυχαὶ} ἀππαγμ δἷᾶν. 

αὐ απὶνεε Αταῦ. 1.2. Ὡς καὶ ϑέκα χιλ.} δέκα χιλ. 7ς. 
χιλ. δέκα εξ 44) ς3. χΙλ. ἑκκαίδεκα Οοπιρί. - καὶ πεντακόσιοι 
1οϑ, 118. -Ἐ καὶ τετρακοσιοι 10. 

ΧΙ]. τὸ] α Χ, ς7, 64, 73, 77. 130, 131. Αἰά. Αἰεχ. 1ἱρῇ, 
(αι. Νὶς. κα ἴῃ ἴεχίῃ, (δὰ βαθεῖ πηᾶγρο, ὃς. αργίιηο, (εὐ Δα]εοὶς αἰϊὰ 

ἸΔη05, τ6. παδιήϊ ρτίπιο, [ἱ ρμοίϊεα ἀεϊεϊ. 11. Ἐν] ἕνα αςγ 1, 
ςς, 71γ) 128. χρατουμένον τὸ ἐν ς8, (9. Ρτγατηϊταπῖ κρατουμενον 
συπγ ΧΕ] Πρπαῖατι ἸΝ. ΑτρΌ. 1. 2. Ργδεπη πεῖς ἰάετη (Ὁ ἃς ἰπ οδᾶ- 
τϑέϊ. τηϊποίε ΑἸεχ. απὸ τῶν τεντ.} α ἀπὸ τῶν 44. ἀπὸ τῶν 
ἄνϑ.} α πὸ τῶν 44. τοῖς φυλάσσ.} φωὶ εὠβοαϊεόαπι Αττη. τ. 

αἰϊχας. Αται. ἙἘά. τας φυλακ.]} ἴῃ πυιη. Πηιυϊατὶ ἐχρτγίππιπς Ατ- 
τηεηὶ Οοάά. αἰϊψυϊ!. Ατην. Εά. τῆς σκῆν.} κα ἰῃ ἴεχίυ, 164 διαδεῖ 
ΤΉΔΓΡΟ, ὃς. ἐπ ἑαῤεγπασωΐίο ουπὶ αὐτίουϊο δίαν. Οἷἷτοσ. τῆς σκ. 
Κυρ.} Κυρ. τῆς σχ. 7ς.. Κυρ.] τοῦ Κυρ. το. ὃν τρόπ.] πιᾶγρο 
χαι ἐποίησε ωυσης καὶ Ἐλεαζαὰρ ο τερεὺς ον τροπὸν 8ς- 

ΧΗΨΝΠ. τῦρρ. Μωνσ.} τωρ. ἀυτὸν τς. πρ. τὸν Μ. Αἰά, τῷ 
Μωυσὴ ζ2. Μωυση ς9. Οεογρ. Ατπηι. 1. αἰϊΐαυε. Αγπι. ΕἘά. Μωσῇ 
Ογτγ. ΑἹ. ἐ, βαγῖε ρηπιδ, 120. τᾶντες] οὐπὶ “-ν ποῖάπι ΓΝ, Αἰεχ, 
αν ΡΓα ΕΣ οὐ ἤσηο δηλ (δ) μᾶο Αταῦ. 1. “ὦ ῥτγαοπηϊταϊ, (εἀ 
ἤσῃυπι ἤπδϊε παυά (Ρ] υπρίτυτ, ΑΓδΌ. 2. οἱ καϑεγαμ.] οι. καϑι- 
ξαμ. ζᾶ, 53. Ζιευδα σατὶ ἀγοιιΐο ργασιγτς Αὐτὰρ. 2. εἰς τὰς 
χιλιαρχίας) ταις χιλιαρχιαις ζ4,) )ςζ. «αὐ εὐϊἑῥαγοάος σατὰ αισυϊο 

ϑίαν. Οἶτορ. χιλίαρχοι) α ϑῖδν. Οἶγορ. ἐἑκατοντάρχ..) ἀἰμεες 
δονείπεσε ΑΥΑΌ. 1. 2. 

ΧΙΙΧ. εἶπαν] εἶπον 12, 442. ζ4,), 74», 73. 84, τού, 134. ὥρ. 

Μ.)] Μῳυὲ Οεογσ. Αγπὶ. 1. αἱϊίψιιο. Αστιν, Ἐπ. οἱ τπαιδ.} κα οἱ 
Απτη. 1. αἰηυς. πη. Εα. εἰλήφασι] εἰληφαμὲν ΧΙ, 44) 74, 
γό, 845) τού, 129, 134. τῶν ἄνδρ.) α οἰἷγὶς συνῃ ἀπουϊο δὶᾶν, 
Νοία. ἡμῖν} ἡμὼν 1Π,| 1, Ν]], ΧΙ, τς, τό, “8, ς3,) ςξ,, 56, 

58, 73ν 74) 73» 76) 77ν 84) 85, τού, 118, 129, 130, 131)134. ΟΟπηρὶ, 

εεαίεγίοπες ρον οβαιὶς αὐτὶ ἀσπίς 5 δίαν. Οἰδορ.. 

ΡΣ 



ΔΡΙ ΘΜ ΟῸΟ 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 

δ0. 

ΣῚ. 

52. 

ΧΧΧΙΙ. 

τ" 

Καὶ προσενηνόχαμεν τὸ δῶρον Κυρίῳ ἄγὴρ ὃ εὗρε ἜΣ οἰ φη εἰ 
ἕξι! { , 

ῬῳΦΡ, 

Ν , ΄ 3. » Φ .“ 2 ΨΤ 
χαὶ οὐ διαπεφώνηχεν ἀπ᾿ αὐτῶν οὐδὲ εἷς. ἐν Σ ΕῊΞΕ ΞΡ ΣΕ 
σχεῦος χρυσῶν, χαὺ χλιδώνα χαὶ ψέλλιον. χαὺ δακτύλιον ιὰ ἀαὶ περιδέξιον χαὶ ἐμ λ οχῖον ἐξιλάσασ-- 

Καὶ ἔλαδε Μωυσῆς χαὶ ᾿Ελεάζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον πσαρ᾽ αὐ- 
τῶν τᾶν σχεῦος εἰργασμένον. Καὶ ἐγένετο τᾶν τὸ χρυσίον τὸ ἀφαίρεμα ὃ ἀφεῖλον Κυρίῳ, ἐχ- 

χαίδεχα χιλιάδες χαὶ ἑπ]αχόσιοι χαὶ πεντήκοντα σίχλοι σανα Τῶν χιλιάρχων χαὶ πσαρὰ τῶν 

᾿ ἑκατοντάρχων. Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ σολεμιςαὶ ἐπρονόμευσαν ἕχαςος ἑαυτῷ. Καὶ ἔλαθε Μωυσῆς 
χαὶ ᾿Ελεάζαρ ὁ ὃ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρὰ Τῶν χιλιάρχων χαὶ παρὰ Τῶν ἑχατοντάρχων, χαὶ εἰσῆν.-- 

ϑαι περὶ ἡμῶν ἔναντι Κυρίου. 

Χ χ.7. Ἐν) ΧΑ 

5 ΚΥ αΥο,, Φὺ δ 
" 

ἢ (01. σγγσ,» “" “7. 

Τα ποικτυπι ργσπισαμο ΓΝ. Ασαῦ. τ. ἃ. 

εγχεν αὐτὰ εἰς τὴν σχηγὴν τ μαρτυρί. ὄσυγον τῶν υἱὼν Ἰσραὴλ ἔναγτι Κυρίου γχεν αὐτὰ εἰς ΤῊΝ ΟΧΉΥΗΥ τ μαρτυρίου, μνημοσ ΡΑΉΛ ε βιου. 

ΚΑῚ χτήνη αλῆϑος ἣν τοῖς υἱοῖς Ῥεδὴν, χαὶ τοῖς υἱοῖς Γὰδ, πλῆϑος σφόδρα" χαὶ εἶδον τὴν χώ- 

ρὰν ᾿Ιαζὴρ, χαὶ τὴν χώραν Τιαλαάδ' χαὶ ἦν ὁ τόπος, τόπος χτήνεσι. Καὶ προσελϑόντες οἱ υἱοὶ 

'Ρουξὴν χαὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν χαὶ πρὸς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα χαὶ πρὸς τὰς ἄρχον)ας 

τῆς συναγωγῆς, λέγοντες, ᾿Αταρὼν χαὶ Δαιξῶν, χαὶ ᾿Ιαζὴρ, χαὶ Ναμρᾶὰ, καὶ ᾿Εσεξῶν, χαὶ Ἐ- 

1Ἰρῆ. ἡμῖν ἴῃ οδασδῶ,, πηΐποτε Αἰεχ. ὑμῖν (Ως) ΑἸά, 
ἢς πιᾶγχο ςό. διαπιφώνηκ.) διαπιφωνηχαμὲν 84. ελειφϑη ς1. 
ἐλνφϑὴ (ἤς, ἰεξ. ἐλειφϑὴ) ς6. οἰπ᾿ αὐτ.] ἀντων ἰλπῖυπὶ 4. ακ᾿ 
αὐτου 1218. ιξαντων 73. επ᾽ αντων ((ΟἾΥΠ]. 

Ι.. Καὶ 1.5)]., 9. «ες αμίενε ϑῖδυ. Οἰζος. 

τὸ δὲ 5.) τὼ δωρω τό, 131. κα ἴῃ ἰοχῖυ, (τὰ μαδεῖ τοᾶγζο ρειπιᾶ πιληῦ, 
Ατ. ι. Κυρ.) τω Κυρ. 134. ὃ εὖρι) ος ἔνρε ς4. ζ9, 75» 
τοϑ, 118, Ογτ. ΑἹ. 1, ματῖς ρείπιδ, 129. ος γρὲ ς3) τύ, ς8. (σπιρὶ. 
ἐνὶ ἱπυεπέμ “ΑἹ Αττα. τ. δἰίᾳυς. ΑἸ. ἘΔ. , Ατθ. 3. καὶ 2} 

ΑἸΝ,ΨΙ Χ, ΧΙ, 16, 18, 28,4... ς4ν 57. 49» 64,» 71) 73ν 74. 75» 76; 
27. 81, 84, τού, τοϑ, ει, 129) 131, 134. (οπιρὶ. Αἰεχ. 1 Ἰρί. 
Αταὺ. 1.2. 3. δίδν, Οἴἴγοζ. ρεπιο πδϑυϊι, (οἡ ροήδελ ἀεὶςϊ. 11. “"Ὁ 

Ἀπη. 1. δἰθᾳυε. Αππ. Ἑά. αλιδῶνα) κληδωνι (ἄς) 9. χλιϑδονα 
26, ς» 131. (ὐοπιρί. ἰὰ σαι. ρίυτα!; ἐχρυηυηῖϊ Αἰτῃ. 1. δἰ" αυδ. 
Ἄγαι. ΕἘὰ, καὶ ψέλλ.)] , καὶ ᾿οόδ. ψυλλιον) ψέλιον 11, Χ, ΧΙ, 
30, 30, ό., γ4ᾳ, 85, τού, 128, 120, 134. ΛΙεχ. 1ἰρ. καὶ δαχτ.} 
α καὶ τοῦ. καὶ τιριδιξ.} αὶ καὶ τού. ἐμπλέκ.} ἐνπλοκ. τι8. 

ἡμῶν} υμὼν (9, γ1. ΑἸά, ψνχων ῥεαπιπυπε τς, 168. Κίεπι συπὶ 
ἰόεαι (Ὁ ὃς ἰῃ οἰιδιβές. πιϊ- 

οὐ κχ ς3. 

εἸ πυπὸ Οεσις. 

ποῖς ὑεὥπιαιι ΑἸεχ. 

11. ἴλαξι) ἐεβεταπὶ Αἰτη. τ. εἴθᾳυς. Αστω. Ἑά. 
81,114. δἰν. Οἴχοχ. τᾶν] ““ ονινς Αταὺ. 3. 

111. Καὶ ἐγω.) φορά “πἤκα “ΗἹ Αττὰ. τ. αἰἴᾳφυε. Απῃ. Ἑά, 

τὸ ἀφαιρ.) καὶ τὸ αφαιρ. τό. ἐχρηπιιηῖ τὰ ἀφαιρίματος Ἀπῃ. 1. 

αἰίᾳυς Αγ. Ἑά. α Ασαῦὺ. 3. ἀἰφιῖλον} αφειλαν Υ]], τς, 30, 
1ο8. ἀφειλοιῖο ς7. ἐκκα δ. χιλ.) χιλ. δικα εξ 44. Λάκιια 

ό “9. Α 44» 

“ἐν αύίμα 5ιλν. Οἴτος. ἑπ]αχόσ.) πιντακοσιοι 129. πῖντε χαὶ 
πινταχοσιοὶ 9. ἐΨψὴὺῦς. Μαερμὶ ((ς) δἷᾶν. Οἷἶσοζ. καὶ πεντῆχ.) 
α καὶ 4.0 (4, )ς. Οεοες. σιχλϑι} βείσαε δίδν. Οἴτος. ΧΙ» 
λιαξχ.} -Ῥ ἡ ας Αττη. κι. αἰϊΐφυς. Ασγπν. Ἐκὶ. καὶ τ. τῶν ἰκατ. 

α αρὰ τῶν 44. κα οπιηΐδ Αγα]. 1. δἰίφυς. Απη. Εά. εἰ «4 ἐἰκεϊδκ; 

Ψἰο κς Αταῦὺ. 1. 2. 

1.111. Καὶ οἱ ἄνδρ. οἱ πολ. ἐπρ.} σε εο φαοά ρα (απ: “Η ΑΥΔΌ. 
:..5. καὶ οἱ ἄνδρ. καὶ δι ρχοντις 71. υἱγὶ «πίει ΠΌΤ ΙΓ σιΪο 

δίδλυ. Οἶτος. α καὶ Αγαωὺῦ. 3. Οδοῦζ. α οἱ πὶ. :. δίφυς. Απτῃ. ἙἘά, 

οἱ πολ.] α οἱ Οεογχ. Ασπὶ. 1. αἰΐᾳφυς. Απη. Εά. ἐπρονόμευσ. 

τορῤοινομεισ. 18,32, 44) 52») ζ4,) 745) 75» 70, 84) 128, 114. ΔΙΑ, 
προένομευσαν' διηρπασαν ΤλΆΓΡΟ ῥτίπιᾶ τσ, 130. φιὶ ῥγασάαρὶ μυπε 
Απα. 1. διίφυς. Ασπι. Βα. ἵχαςος) Ἐ αὐτῶν 18, 71, 83) 128. 
ΑἸάὰ. ἰαυτ.}} α 71. αὐτῷ Ογτ. Αἱ. ἱ, μας ρήπιλ, 129. 

ἐν. ἔλαθε) ξεσαπι δ5ἷδν. Μοίᾳ. Θεοῦ. Αστη. τ. δίϊψυς. ἄστη. 
Ρὰ. ὁ πρ.} α 4. 7γ4. 84, 134. παρὰ τὼν τι" - παρὰ τῶν 29] 
α δισσυσα εἴ φυα ᾿ς ἰπτελςεης Ὁ. χιλιαρχ.) Ἔ ἡ]. Αττι. κα. 

εἴἴψυς, Απῃ. Ε4,, καὶ Φαρὰ τῶν ἑκατ.) α 53. α ὥαρὰ τῶν 44. 
(ὐντὶ ΑἹ. ἱ, ματῖς ρεῖπιδ, 129. α παρὰ ϑίᾶν. Οἴἶτορ. α οπιηία ἰῃ 
ἴτχσι, ἴα παρεῖ ΠΊΑΣΡΟ ΡΩΙΤΙ τοδηυ, Ατπι. 1. εἰ 4 ἐἐκεϊδμε οἱνογεας 

ὀιλαίσνα Ἀταῦ. 1. 2. εἰσήνεγκεν) εἰσήνεγκαν ΙΝ, ΧΙ τς, 18, 

4.0. τ -.. ἐς, τό, ςβ, 64, 74» 75. 82, τού, τοϑ, 118, 134. (σπηρί. 
ΑἸὰ. 1ἰρῦ, δῖαν. θοῦ. Ασα. 1. αἰΐφυς. Απὸ. Εά. εἰσήνεγκαν ἴῃ 
«δαγαῦ, πὐποῖς Αἴεχ. αὐτὰ ἐικά Οοὐά, 1,Δ1ηὶ, τεῆς Αὐυρ. 
τοηνρίυγον. δίαν. Οὗγορ. α ἅπτῃ. 1. δίφυε πη. Ἐά. μνημόσ.) 
ξορξ μινγλοσο τζ. διν. Μοίᾳ. Οεοῖσ. Αππ. 1. αἱϊϊφις. Ασα. Ἑά, 
τῶν νν 6} τοῖς νιοῖς 109.) 54) 7.5 82. Απῃ. τ. αἰθφις. Ασα, Ἑά, 

Ἰ. κτήνη] χτηνὼν Οντ. ΑἹ. ἱ, ρασῦξ ῥγίπιδ, 169. τληϑ. ἦν 
τοῖς υἱοῖς Ῥ.Ἶ τοῖς νιοις Ρ. ἣν σλ. 16. πλῆϑ. ἣν} -Ἑ αντοις ς3. 

ἣν πλ. (δι. Νίς. τοῖς υἱοῖς Ῥ.] ΜΙ γαεὶ ςαπὶ ἀτιουο ρεξ λει 
Απη. 1. οδέεπι ρει, ἰς υηςὶς ἱποϊυίλ, Αἰτη. Ἑά. Ῥουξὴν] 

Ῥουξιν γό6. Ῥουξιμ τό, 44. ς3ν ς6, γι. 131. (οπιρὶ. Ολι. Νίς. ϑ8ϊδν. 
Ῥυδεὶμ Ογτ. Α1.1.ς. Ισραηλ το. Οαά Αταῦ. 1.5. Γαδ) ἐ καὶ 
τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση ι:. Ἀκνδεν ΑΥλῦ. τ. 8. σλῆϑος Ὁ] 
α 43. Ατῦ. 3. ϑἷ:λν. Μοίᾳ. σφέδρα) πολυ σφ. Ν7ἼΙ], Χ,, ες, 16, 

18, 10, 28, 29, 30, 32) 44. 52» 3, ς4ν ς 5» 46, 57, 48, (9, 04, 73, 
γ4. 73. γ6, 82, 81, τοό, τοϑ, ε18, 128, 110,1.31, 114. (οπιρὶ. ΑἸά. 

Αἰεχ. Ἰάρί. (κι. Νὶς. (γε. ΑΙ.]. ς. δίων. Μοίᾳ. εὐρίοία υα᾽άς Αὐο, 
τὴν χώρ. κι" ----τὴν χώρ. 23] κα αἰϊεγυῖτα εἰ ας ἐϊ5 ἐπιεδοεωι 8.4. 
Ἰαζὴ}] ἐχρεϊπις Ἰαζιὲρ Οεοτς. τὴν χώρ. 25} α τοῦ. Γα- 
λακαὸ -- Γαδ ἰπ τοιὰ. 2] α ροΐτεπι. εἴ 4125 ἢϊὶς ἰμϊεάςεηῖ γ1. Γα- 
λαχ) Οα Οεοτρ. ὁ τόπ.}) κα ἐς. τόπος 2] , 82. Οεοιῖς. 
κτήνεσι.) βέζονμα δίαν. Μοίᾳ. 

11. οἱ υἱοὶ 13} α οἱ ςς. Ῥουδὴν] Ρουξιμ 44, ς3, 131. Ο αἵ, 
Νῖς. δίδν. Ῥουδὴμ Οοπιρί. Ῥονδεὶμ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ροηῖε ῥτὶ πη, 

16. οἱ υἱοὶ Δ᾽] α ο᾽ 7ξ. εἶπαν) εἰπὸν τό, 18, 18, 30, 44, 

ς4,) 7. ὅῳ, 73, ὃς» 131. (δῖ. Νὶς. Ογτε. ΑἹ. 1. ς. εἰπε ᾽ς. τῇ. 
Μωυς.} Μυῖ ουτα ἀπίουϊο ϑοῦρ. Ασπι. τ. αἰὔφυε. Αἰπι. Ἐά. πρὸς 
Ἔλ. τὸν ἐιρ.} α πρὸς τοό. Αὐφ. δ΄ίαπαν (πεεν ἰδὲ οὐτὰ «τύςυ]} ϑίαν. 

Οὔτοσ. σεοῖς. Απη. 1. αἰϊΐαυς. Αγ Ἑά. ψφ'ᾧ!. τὰς ἄρχ.} 2 τὶπ- 
εἰριῤκ: οὐτῇ αὐὶουὶο Οεογζ. Απτῃ. ᾿. αἰΐφυς Ασην. Εά. ἄοιχον- 

τας] ανδρας 1. ἀρχονταςὶ 'Ώ οἰλιδᾶ. τος Αἷοχ. λέγοντ.) 

λεγοντας (Ως) γς. το6. εἰ ἀϊκεύακέ Οεοῦζ. αὶ Ἀπ. 1. αἰϊΐφυς. Αττη. 
Ἑα. 

Π|. ᾿Αταρὼϑ) Αγαρωθ 44. 74, 76, 84, τού, 134. Αγαρωὼν ς4, 

75- Αταρὼν 11], τό, 8, 32, ς8, ς7, ς8, 73, 77, 83, 130, 111. (εἴ, 
Νῖς. ᾿Αταρῶϑ' ἰῃ οἰιαγαές. πιίθογε ΑἸεχ. ἜὌχραπης ᾿Αταρωνὶ Οεοι. 
καὶ Δαιξ.)} , καὶ 44) τού. Δαιδὼν) Δεδων 18, 30, ς4, 7ς. 
Οοιηρὶ. Οορε. Ασαι. τ. αἰθδᾳυε. Αττη. ἙἘά. Δασῴων 23. εχρηπιὶξ 
Δεξωνὶ τος. καὶ χζ.} α καὶ 44.) τού. κα υἱτυπίᾳυε ΑἸαΌ. ει. 
Ἰαζὴρ) Ιαφὲρ «4, 75. Ιαχηρ ςς. εχρηει ᾿Αχὴρ δίαν. Οἴτορ. 
καὶ Ναμ.} κα καὶ 44. τἸοό. Ναμρα) Ναμραν ι6. Ναμέξραν (2, 
ὃς, 118. Ναμᾷῶρα 1, ΧΙ), 32, ς4. 71, 84) 1ού, 134. (Αι. Νίς. 
Οορι. Ναιμδρα .ς8. Νειμῖρα 3. Ναιζρα ς6. Νίανδρα ΙΥ͂΄. 
Ναμμρα 44, 5. Ναξραν 28, ς7, 73» 131. Αμδρα 1209. ϑίαν. Οἱ- 
τος. Οεοῖρ. Αμδραν 128, 130. Αμραμ Χ. [ἱρί. Αμέόραμ 11], 
ιξ, ξ., 4. Μαμζρα τοϑ. Μαμδρὰν (οιπρὶ. Ναμρὼ ἴῃ οπλγαέξ. 
πλϊποῖς Αἰεχ. διεσιόνα Ασπτῃ. 1. αἰΐίψυς. Απῇ. Εά. καὶ Ἐσ.] 
α χαὶ 44, τοό. ᾿Εσεξὼν) Ἐσσιξων 18, 4, )ς. Ασεδων 82. Αἰ(. 
δῖαν. Οἴἶτος. εχρηπις Ἐσεφὼλ Οεογ. εἐχρήμηυης Ἐσεδὸν Αγηι. 1. 
αἰΐφυε. Αττ. Εά. καὶ Ἐλ.} α καὶ 44. 1τοό. ᾿Ἐλεαλὴ] Ελεαλι 
16, τιοό. Λιαάλει 18. Ελεαηλ ςῳ 75. Ελλελη ςς. Ἐλεχλωὴηθ 120. 
εχρείπιῖς Ἐλεαλὶϑ εχ οοιτ. (εὰ Ἐλεαὶϑ ἐχρτεῖϊδετλε ρήπιο, Αται. ι. 
ἐχρεαυπι Ἐλεαλὶϑ Αστησεηὶ Οοάά. τεϊϊφυ!. Ασα. Ἐὰ. καὶ Σιξ.] 
α χαὶ 44, τοό6. Σιεδαμα] Σιμαδα τό. Ἐσιεδαμα Χ, ΧΙ. 1ἱρί. Εσα- 
ἔαμα 71. Σέραμα ΙΝ. Βισξχμα ς8. Βιεσδαιμα ςό. Βερασία δὲ, 
καὶ Ναβ.] «καὶ 44. τοό. Ναδαὺ) Νααφαν 118. Ναξαϑ 32. Α]α, 

(ας. Νῖς. δῖαν. Οἴσοςρ. Ναξδαμ ς3. Ναδατ ν, Ναΐου 44. Βα- 
γα γι. Ναμῶν Οοαιρί. εχρήπις Ναναϑδὶ Οεοῦρ. Βαιᾶν] Βεαν 
44.573: τού. Αγπ). 1. δἰΐίφυθ. πῃ. Εά. Βασαν τοῦ, τ18. Μεαν 

"1. 



ΔΡΙΘΜ Ο 

᾿Ισραὴλ, γῆ χτηνοτρύφος ἐςὶ, χαὶ τοῖς πταισί σου χτήνη ὑπάρχει. 

Τ. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΠ, 
λεαλὴ, χαὶ Σεξαμᾶ, καὶ Ναδαῦ, χαὶ Βαιᾶν, Τὴν γὴν ἣν “«παραδέδωχε Κύριος ἐνώπιον τῶν υἱῶν 4. 

Καὶ ἔλεγον" εἰ εὑ ὥσομεν χά- 

ρίν ἐγώπιόν σου, δοϑήτω ἡ γῆ αὕτη τοῖς οἰχέταις σου ἐν χατασχέσει, χαὶ μὴ διαξιξάσης ἡμᾶς 
“ »“ ρμῷ μ᾿, ρ. ρῳ ΄ ε 23 ες » ΄ 

τὸν ᾿Ιορδάνην. Καὶ εἰπε Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Γὰδ χαὶ τοῖς υἱοῖς Ῥουξήν- οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν πεν: 

ονται εἰς τὸν πόλεμον, χαὶ ὑμεῖς, χαϑήσεσσε αὐτῷ - Καὶ ἱνατί διαςρέφετε τᾶς διανοίας τῶν υἱῶν. 
Ἰσραὴλ μὴ διαξῆναι εἰς τὴν γὴν, ἣν Κύριος δίδωσιν αὐτοῖς “Οὐχ ὅτως ἐποίησαν οἱ πατέρες 

5. 

6. 

᾿Ὰ 

8. 

.,7, ὑμῶν, ὅτε ἀπέςειλα αὐτὸς ἐκ Κάδης Βαρνὴ χα]ανοῆσαι τὴν γῆν. Καὶ ἀνέξησαν φάραγ[α βότρυος, 9. 
χαὶ χατεγόησαν τὴν γῆν, χαὶ ἀπέςησαν τὴν χαρδίαν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν εἰς 

5 

τὴν γῆν, ἣν ἔδωχεν Κύριος αὐτοῖς. Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ Κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη καὶ ὦμοσε, το. 
λέγων, Εἰ ὄψονται οἱ ἄνθρωποι ὅτοι οἱ ἀναξάντες ἐξ Αἰγύπ]ου ἀπὸ εἰχοσαετᾶς χαὶ ἐπάνω, οἱ τι. 
3 ΄ ν 5» 9ὴ ΙΝ Ν Ν “ηἌιδΆἍ ἝἍ͵Ἅ[, "- .“ΑὉ Δ ς ἐν. ε Ν ΣῊ Νὴ δ ᾽ 
εχίςάαμενοιί τό αγὰᾶ ΟΥ Χχαὶ τὸ χᾶχον, ΤῊΝ ὙῊν ἣν ὠμοσὰα τῶ βᾶὰχμ Χὰϊ σχαχ χᾶν ᾿τᾶχωρ, οὐ 

γὰρ συνεπηκολόϑησαν ὀπίσω με, Πλὴν Χάλεξ υἱὸς ̓ Ιεφογνὴ ὁ διακεχωρισμένος, χαὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ 13. 

Ναυῆ, ὅτι συνεπηχολόνησαν ὀπίσω Κυρίου. 

Ἂ ἂν» » 

τὰ “σονγηρα ἐγᾶντι Κυρίου. 

4. Καιαν τ6. Βαμα 111. Βαιλιὰν ΑἸ4ά. Βαιῶὼν ἴῃ οδαγαξξ. πιῖ- 

Ὡογε ΑἸεχ. ἐχρετηϊς Βαλιῶν δῖαν. Οὗτορ. εχρηπις ᾿Αδιὰν Οεοτρ. 
ΙΝ. τυἀαραδέδωκε} παρέδωκε ΙΝ, Χ, τς, τό, 18, 32, ς3, ς4) τό, 

57, ς8, ξζ9. 64, 73» 74. 75» 76, 82, τού, τοϑ, 118, 128, 129. 134. 

Οὐοτηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 110. (αῖ. Νῖὶς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ρπια, τόρ. 
ἐνώπ. τῶν υἱῶν} λα τῶν Χ, 18, 64, 128. Αἰἴεχ. Γἰρῦ, ΔΙδὲς σὰπν ἀπσυϊο 
Ἀχαῦ. 3. Ὑἢ κτηνοτρ.] ἡ κτηνοτρ. (ἢ) ΧΙ. χτήνοτρ. γ5 ΑἸεχ. 

δεγγα ρῥέζογμη Αὐτὴ. τ. δἴφυς. Ατπ. ΕἉ. καὶ τοῖς π.} 4:4 ρκετγὶς 
εὐπὶ αἰτὶσυΐο 5.4Δν. α τοῖς Απῇ. 1. Αἰ Παὰς. Αὐτὰ. Ἑά. ὑπάρχει} 

υπαρχουσι 109, 108, τ18.. “Ὁ ρυπτυης ΙΝ. ΑἸεχ. υαἱάε ὑγζ- 
τητος Οεούρ. 

ΜΝ. ἔλεγον] ἐλεγοσαν Χ, τς, τό, 18, 28, 30, ςζ, {7, 59» 64, 73» 
5,7, 83) 8ς) 128, 130, 131. ΑἸΙ4ά. Αἴεχ. 1 ρ΄. (τ. ΝΙς. δϊεσμπὲ 

ΑΥδῦ. 3. εὕρομ.] ευρωμεν 7ς. εὑυροσᾶν τό, 77, 131. ἐνώπιόν] 

ἐναντίον Ν]Ϊ, τς, τό, 18, 28, ς2, ςς, ς9,) 64) 73, 77. 8») 158, 130, 
121. ΑΙά. ΑἸεχ. δι. Νὶς. ἤς πιαῦροὸ Χ. δοϑήτω) -Ἐ ἡμῖν 64. 
δίαν. αὕτη) α 129. τοῖς οἰκέταις] τοῖς παισι Χ, τς, τό, 18, 

28, 30, 329) 52) ξς,) 57, 64, 73» 77» 108, 118, 128, 130, 121. ΑΙοχ, 
1μρή. (τ. Νὶς. 2μεγὶς,) ππε διτίσιο, Απῃ. 1. αἰΐχυς. Ασπι. Ἑά. 
ἐν κατασχ.] εἰς κατασχεσιν 32. κ 29. καὶ μὴ] καὶ οὐ μὴ 18. 
α καὶ 29. διαξιξασης] διαξιξασεις ΙΝ, 18, ᾽ς. ἡμᾶς] υμας 

Σ 20. Ἰορδ.} -Ἑ ἦκπς (ορε. Αγ. 3. 

ΨΙ. εἶπε) εἰπὲν αυτοις τοῦ. τοῖς υἱοῖς Γαδ καὶ τοῖς υἱοῖς. Ῥ.] 

κτοό. Γαδὴ 77,αεἰὶς Οαά (ἢς) Ατὰῦ. 2. Ἀκόεη Οεογρ. Ατγαδῦ. 3. 
Ῥουξὴν] Ῥουδιμι 44. 131. (τ. Νῖς. 81αν. Ῥουξημ ς4- Οὐοπιὶ. 

Ῥουξεὶμ Ογτ. ΑἹ. ἱν Ρατῖε ῥγῖπια, τό9. Οαά Οεοῦρ. ΑἸΡ. 3. οἱ 
ἀδ.} α οἱ Απη. 1. δἰσιιε. Ατπὶ. ἘΔ. ὠ τορεύοντ.] πορευσοντ. ΙΝ, 

ΨΙΙ, Χ, 19. 28, 29, 30, 325) 44.) 52, 53) 54» 57» 59, ς9, 64, 73» 75» 
57, 83, 85, τού, τοϑ, 118, 128, 130, 121. Οτηρ!. ΑΙά. ΑἸἰεχ. Τὰρί. 
(δῖ. Νῖς. Ογτγ, ΑἹ. 1. ς. (ορι. δῖαν. Μοίᾳ. ΑΥὐπι. σ. αἰϊϊφυς. Ἄττῃ. 
Ἑά4. τροπορευσονται 71. τὸν τοόλ.] α τὸν 11, 28. ΑΙεχ, κα- 
Φήσεσϑε] καϑίισεσθεὲ 18, 29) ς29 τοῦ, (οιηρί. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 
ϑησϑὲ γ1. χκαϑίσατε ΑἸά. αὐτὰ ;] αὐτῇ. Οοπρὶ. ΑΙά, 
1 ρί. 

ΨΠ. Καὶ] α 8ιαν. Οὔἴτορ. τας διανοίας] τας καρδιας Χ, τς» 

τό, -210, (2), ςζ) ζ75 64,): 73. 779 128, 131. ΑΙοχ. Εἱρί. (δῖ. Νὶς. 

τὴν καρδιαν 18. ϑλν. τον ἢπε ἀττίςο Οορι. Ατπὶ. 1. αἰϊϊΐαυε. Αγηι. 
Ἑά. - τῶν ανϑρωπὼν 19, 108. διαξηναι!) διχναξηναι 18. ανα- 

ὄηναι 111. διαξῆναι ἴῃ ομαγδᾶς. πλίποσς ΑἸοχ. Κύριος} - ο Θεος 

44, 74. 76, 845, τού, 134. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρῥηπια, 1:ό9. Κυύρ. 

διίδ. αὐτ.} διδ. αντ. Κυρ. ΙΝ. διδ. Κυρ. αυτ. γό. 8[αν. εἐδωκε Κυρ. 

αυτ. τό, ς2, ς7ν 73» 777 131. Οα1. Νίς, Κυρ. ἐδωκεν ἀὐτ. 32. 20- 

»κίπες ἀαίμγμε 9 ἐς Ατατ. τ. σας, Αὐτη. ΕἘά, . αὐτοῖς ;] αὐτὴν 

κα- 
43 “ὦ 

αυτξ, 

αὐτοῖς ς3. αὐτοῖς. ΟοΙρΙ. ΑἸά. αὐτούς (ἢς) Ογτ. Αἱ. 1. ς. 

ΨΠΠ. ὅτε] οτι 44. ἀπέςειλα) ἀπέςειλαν Οαι. Νίς. αὖὑ- 
τὸς] αὐτοῖς (ῆς) 73. Βαρνὴ)] Φαρνη )ς. τὴν γην---τὴν γὴν τ᾿ 
ἴῃ σοτῃ. 9] κα δἰϊεγυῖγα εἴ χιιε 115 ἰητετίαςεηὶ ς2. 

ΙΧ. ἀνέξησαν] ανεξιξασαν ς3. -Ἐ ἐ Οεο. φαραγία) εὡως 
ῥγαπιπταηῖ τς, όφ. ΑἸά. ἰάεπι ργαπηττηΐ ἴῃ ομάγαξξ, ππογε ΑἸεχ. 

εἰς ριαπηυης Χ, 32) 53») ς8, 75. ΟΟπιρὶ. 1ρί, Αἰτη. 1:. αἰ ψυς. 

Ασω. ΕἘά. εκ φαραγγος 44) 74) 765) 84) τού, χ 34. βότρυος 

᾿ ’ 3 ἊᾺᾳι Ὶ Ρ̓}ὋὋτπτι 39 ἡ“ φ’ 97 φ΄,; 3 4 ἰφὸ ε Ν ς φ 

χατερόμξευσεν αὐτὲς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράχοντα ἐτη, ἕως ἐξανηλώση πάσα ἢ γενεᾶ, οἱ πσοιδντες 

Ἰδὲ ἀνέςητε ἀντὶ τῶν πτατέρων ὑμῶν, σύντριμμα ἀγϑρώπων ἅμαρ- 14. 

βοτρυας (ἢς) .3. ἀπέςησαν) ὠκνηρευσαν γηᾶΓρῸ ΡΓΙΠΔ ΠΊΔΠῺ 130. 
τὴν καρδ.] οὐγάα ἤπε αὐσι]ο Ατην. 1. αἰϊαυθ. Ατηι. Ἑά. 
υἱῶν} α τῶν 129. ὕπως] - ἂν τοβ. Οοπρρὶ. εἰσέλϑωσ.} ελ- 
ϑωσ. 128. τὴν γῆν 25] , τὴν ρῥτίπιο, δὰ μαδες πθης 6 γεσοητὶ 

Τηδηι, 16. ἔδ. Κύρ.} Κυρ. εδι τι. Κύρ. αὐτ.} αντ. Κυρ. ἵν, 

ΝῊ, Χ, τό, 28, 30, 53») 54) 57) 58) ζ0, 64, 73) 77) 85.) 1235. 130, 
111. (πρὶ. Αἰά. Αἰεχ. 1ιρῆ. διαν. Μοίᾳ. Αὐπιεπὶ Οὐυάά. α]ϊᾳι}, 

ἈΑστῃ. ἙἘά. αὐτοῖς} κα 18. Θεοῦ. -Ἑ οθεὸς ΕΣ 

Χ, Κύρ.] ο Κυρ. ὃς. ἐν] α 44. μιαῦεῖ ἔργα Πποᾶπλ τύ. 
ἐκείνῃ} εοσσ. ὑπ νεῖ Ἔ Κύριος ς4, 74,7.» 76, 83,134. - αὖ- 
τοῖς 10) 108, 118. λέγων] εἰ ἐϊεῖε τοῦς. Λῆτ. 1. αἰίφαθ, Λυπι. 

Ἐά. 
ΧΙ. ΕΠ] εκ ΧΙ. Ατθ. 3. Ατπι. ἱ. αϊχυθ Ασ). Ἐ4ά, ὄψνν- 

ται) υἱάεῤὶς ἡἸανι πέφεε Αταῦ. 3. οἱ ἄν). α οἱ Απηεηὶ (ΟἹ. 

Ια. Αγ. ΕἘά. Μ“Μἔ{ιὲει ((ς) ἤἥπε αὐῖσυϊο Ατσιη. 1. ὅτοι] εκχεινοι 

ς8. “τ χείνοι ΙΝ, “ὦ ὅτοι ΑἸοχ. ΑΥΔΌ. τ. 2. κα ΑΥπΠ). 1. 

αἰ ἴχυς. Ατην. Ἐά. οἱ ἀναξ.} κοὐ ς9ς. ἀναξαντ.] ἀαναξχινοντες ς8, 

59. εχίνεγμμί ΑΥΔΌ. 2. οἱ ἐπις. τὸ αγ. καὶ τὸ κακὸν] οἱ ἐπὶις. τὸ 

καλὸν χαιν τὸ κ᾿ 44) 74. γ6, 8... τού, 134. οἱ επις. τὸ καιτον καὶ 

τὸ αγ. 11, ΧΙΎ!ν 129. Ατπ,. 1ἱ. αἰϊΐαᾳιιθ. Ατὐπι. Ἐά. “τε οὐιηΐα ἤρσηαᾶπὶ 

ΓΝ. ΑΙἴεχ. φωΐ μι ὴμιπὶ πὸ δομιμπ εἰ πιαίμι (ἢ 6) ΑΥΔΌ. 1. 2. ἣ] 46 

φια Οεοζν. ὦμοσα] ὠμοσε 11, ἸΝ, 129. -Ἔ ἀκαγε Ατιη. 1. α]}- 

416. Απῃ. Εά. τῷ ̓ Α60.} α τῷ ζο. ΑἸοχ. καὶ σ.] χαι τω 

Ισ. 30, ς4) 71) 74. 75. 84) τοϑ, 118, 120, 134. Α]ά, 

Θεοῖς. Ἰαχὼξ] τὼ ἴχακ. 20, ς4, 71, 74) 75. 1οϑ, 118, 150, 134. 
ΑἸά, συνεπήχολ 5.) συνεπηκολουθησεν (ἢς) “8, 8. 
22) ζ359 49) 7)ς. ΟΟΠΡΙ. ὀπίσω μον] τψὶ Οοοῖα. 

ΧΙΙ. Χαλεξ] Χαλεφ ΑἸά. οὐαίερ Ατπλ. τ. [Ἰεφοννὴ] Τεδονη 
Χ, 18. Γρί. Αὐὑρ. [ΪΙεφοννι 44. [Ἰεφονι τού. (οπηρί. [εφωννη 7ζ. 

Εφονη τ9. [εφϑονη 64. [εφϑοννη τς. Αἰά, Ιεφωνη 131. Οορῖ. 
Ἰεφων! (δῖ. Νίς. [Ιεφωνεὶ 16. εχρηηνε Ἰεϑοννὴ (9 μγὸ Φ' ᾿πῦτὲ 
ἈπυτΠεηΐϊςο) ὅ1αν. Οἴἶτγορ. εχργίπλιπτ Ἱεπονὴ Οεογυ. Αὐἴη. 1. 41}1- 
406. Ατηγ. 4, ὁ διακεχωρισμ.} καὶ ἀχεχωρισμενος (ἢ) 59. ᾿[π- 
σὰς} εχρηπηϊ Ἰσε Οεογρ. Ναυὴ] Ναξη 44. Ναυὶ Οοπριὶ. 
ὅτι οὐπὶ 144.] α 44. συνεπηχολάϑησαν] συνεπηχολουϑησεν 1]. 
συνηχολουϑησαν τοϑ. ὀπίσω Κυρίου] ὀπίσω [μου ὕτῖηο, ἑεᾷ μου 

Ροῖεα ἴῃ ΚΞ σοηνεγίιπη, )ς. ὀπίσω Κυρίῳ ({{6) Ομ. ΝΊο 
Οεοῦρ. νεγόπηπ 7)ονιὶπὶ Αταῦὺ. 23. 

ΧΙΠ. ϑυμῷ] α Οορι. χατερύμξευσεν] κατερεώθευσεν τς», τ8, 

28, 29, 44» 52) 8357 δ45 55» τό, ς7) 8, ς9, 64, 71, 72, 73» 75.779 

82, 8ς, τού, τοϑ, 1189 128,.120, 110. Ὁ ΟΤΗ͂ΡΙ ΑἸεχ. Τιρῦ. καερ- 

ρεμξευσεν 74, γ6, 84) 134. ΑἸά. κατερεμξευσαν (ἢς) ΧΙ, τό, 11:1. 

ἐπεσχεν ΤΊΔΥΡΟ ὈΓΪΠΊΔ ΠΊΔΠῚ 110. αὐτοὺς} -Ἐ υριος 73. 73» 834. 
τού, 134. ἐρήμ.} -Ἑ “ΠΣ Αττὰ. τ. αἰϊϊφας. Ατπι. Εὰ,, ἕως] 
ἜἝ αν τς, τό, 1:8, 28, 30, ς2, 79 64, 73, 77. ὃς, τοῦ, 121. Δἴεκ. 

σῷ 

τῶν 

-“ἢ 

Ἁ 

αΧαὶι τοῦ. 

ἐπηκολαῦ. 

Δοὶ ὙΠ) 

(αι. Νῖς. -Ἐ οὐ 32. ἐξανηλωθϑὴ]} εξαναλϑη ΙΝ], 139, 130. 
ΑΪεχ. πᾶσα] α Αιδῦ. 1. 2. γενεὰ] Ἢ ἐ)}1|}4 ταῦ. 1. τὰ 

“σον.] α τὰ ι8. ἔναντι] ἐνᾶντιον τοϑ, 118. 

ΧΙΝ. ᾿1δ2] καὶ δου 4.4... 74» 755 76, 84, τού, 13ς. γε. Α]. 1 
εἰ μῆς τος Ατιῃ. τ. αἰϊίχυς. 
ς ν᾿ 

ὑμῶν] Ἠλλῶν 59, 73. 

Ῥατῖς ῥγϊπια, τόρ. ΛΙαῦ. 1.2. 2. Οεορ. 

Απῃ. ΕἘά. ανέςητε͵ ἀνεξῆσεν 118. σύν- 

Καὶ ὠργίσθη ϑυμῷ Κύριος ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ" καὶ 13. 



ΑΡΙ 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΪ. 

15. τωλῶν, παροσϑεῖναι ἔτι ἐπὶ τὸν συμὸν τῆς ὀργῆς Κυρίου ἐπὶ ᾿Ἰσραῆλ. 

16. 

1. 

18. 

10. 

20. 

21. 

ΘΜΟΟ 1. 

Φ ΠῚ σῷ » ρι 3 ἝΝ 9 [«.]  »’ "ς ᾽ἤὔ 9 Φ Ὰ, , ζ’ 

αυτὸ προσϑεῖναι ἔτι χαϊαλιπεῖν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαι ἀγομῆσετε εἰς ΟλῊν τὴν συναγωγὴν ταὺ- 
δ Ἔ ,), κω .ν» 2 ΄ ΄. ᾿ , Ῥ ῪΝ ΄ 

τὴν. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ, χαὶ ἔλεγον" ἐπαύλεις προδάτων οἰχοδομήσομεν ὧδε τοῖς χτήνεσιν 

ἡμῶν, χαὶ πσόλεις ταῖς ἀποσχευαῖς ἡμῶν. 
Ν « φο » ΄ Ν ΄ ἰδ 

Καὶ ἡμεῖς ἐνοπλισᾶμεγοι πιροφυλαχην τσρότεροι τῶν 

υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἕως ἂν ἀγάγωμεν αὐτὲς εἰς τὸν ἑαυτῶν τόπον' χαὶ χατοιχήσε! ἡ ἀποσχευὴ ἡμῶν ἐν 
4 ’ -ς Ν ων ᾿. κα 

σόλεσι τετειχισμέναις διὰ τὰς χατοιχεντας τὴν γῆν. Οὐ μὴ ἀποςραφώμεν εἰς τᾶς οἰχίας ἡμῶν 
Φ Ἁ, ἰδ ς εν » Ἂ φ, 1 ,, ’ 9 κνρο Ἠοφ- 5.2 

ἑως ἂν χαταμερισϑώσιν οἱ ὑἱο! Ἰσραήλ, εἐχᾶςος εἰς τὴν χληρογομίαν αὐτδ. Και ἄχετι χληρογο-- 
’ 3 3 φ᾿ ἝΝ Σ ἰοἐ ’ Ὡς δὰ ",» “ φ, Σ». Ἁ 7 ς .οὦ Γ 

μήσομεν ἐν αὐτοῖς πὸ τ πσέερὰν τῇ Ἰορθαγου χαὶ ἐπέχειγα, οτι ἀπέχομεν τῆς χλήρους ἡμὼν εν 
ΦιΘ 7 4ΦΦ 3 ᾽’ 9 9 φρο 

τῷ πέραν τὰ ᾿Ιορδάγου ἐν ἀνατολαῖς. 
ἃ, Ψ ", ΝᾺ [ων δὶς ξζ΄ Ν -- 

Και εἰσε προς αυτὲς Μωυσῆς εαν “Ποιῆσητε χατᾶ τὸ 

ῥημα τᾶτο, ἐὰν ἐξοπλίσησϑε ἕναντι Κυρίου εἰς πσόλεμον, Καὶ “παρελεύσεται ὑμῶν πᾶς ὁπλίτης 
Ν ᾽ [4 » »’ φ Ἃ 3 ε »,» Ν, 3 “Ὁ 3 Ν, ΄ » 90 ς 

τὸν Ιορδάνην ἔγαντι Κυρίου εὡς ἂν ἐχτριξῇ ὁ ἐχϑρὸς αὐτὰ ἅπὸ προσώπε αὐτῇ, Καὶ χαταχυριευ-- 

9 ἡ γῆ ἕναντι Κυρίου" χαὶ μετὰ ταῦτα ἀποςραφήσεσϑε χαὶ ἔσεσθε ἀϑώῶοι ἔναντι Κυρίου, καὶ 
Ὄ- ζας .ιν᾿Ψ : “͵οἷ Ὁ ε “ὁ. » Ν Ψ 7. Κα ᾽ Ἐὰ δὲ . ΄ “ 
ἀπὸ ᾿Ισραήλ" χαὶ ἕςαι ἡ γῆ αὕτη ὑμῖν ἐν χατασχέσει ἕναν] Κυρίε. ᾿Εἂν δὲ μὴ ποιήσητε ὅτως, 
ε ᾽ » , “ ’ ᾿ ε , ες .“. Ὡ ες ΄ , 7 
ὡμαρτήσεσϑε ἔναντι Κυρίου" χαὶ γνώσεσϑε τὴν ἁμαρτίαν ὑμῶν, ὅταν ὑμᾶς χαταλάξη τὰ χαχά. 

Καὶ οἰχοδομήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς “πόλεις τῇ ἀποσχευὴ ὑμῶν, χαὶ ἐπαύλεις τοῖς χτήνεσιν ὑμῶν" χαὶ 

4.“ 

ΕΣ ΣΙ ὐ ἐς 7; 

τριμμα) σιξριμμα Τ᾿, Χ, ΧΙ, τς, 18, 28, 20, 10, 32, 53» 54) 5 6» 
ςό, ς), 48, 9, 64, 73ν 74. 7. 70, 77. 82, 84 ὃς, τού, τοβ, 128, 
τσὺν 1309, 131, 134. (ὐοηνρμὶ. ΑἸ, ΑἸεχ. Τρῇ. (δι. ΝΊς. Ογγ. Αἱ. 

Ι. ς. τοῖς. ἅπη. τ. αἰΐφις. Αππτ. Ἐά. συντρίμμα τό. ῥπαχορ4π 

(ορί. μεζεδίκ δίλν. Οἷἶσος. α Αγῦ. 1. τροσϑ.. ἔτι --προσϑ. 

ἐτι ἱπ ςοῖι. 1 ς} α δἰϊεγυῖγα εἴ φυδὲ ἰδ5 ἰπιετδοεπὶ ς 2. τροσϑεῖναι 

τροσϑυναι 16, 44, 49, 74» 131» 1.34. 1ρΐ ἔτι} α 44, 82, τού. 
ἐπὶ ι] α ΧΙ. τὸν ϑυμ. τῆς ὁργ.} τὴν οργῆν τοῦ ϑύμου 44. 74, 

γό, 84, τού, 129, 134. τὴν οργῆν ϑύυμου ΧΙ. τῆς ὁργ. Κυρ.] 
α Λιωῦ. 4. Ἴ“ρ.] τὸν ἴσρ. Ν1]1, 18, ς8, ςο. Οοπρί. 

ΧΝν, Ὅτι) ἐκπε Αγϑῦ. 1. ἀπορραφ. απ αὐτ.) αποςησισϑε 

απ᾿ αὖτ. ς4. 75. απογησισϑὲ πιλγρο 8ς. απιγραφητι απ᾽ αντ. ΧΙ. 
γεϊϊαφα εἰαα ΑΠΌ. 8. «νῶοῇλ οἷδε σὐ ἐ|ὁ Απτι. τ. αἰΐᾳφυς. Ατπι. 

ἙἘὰΔ. φυςΑ͂ “τ .ὁ4 αὁ ἐ)οΦ Αεοτς. προσϑ.] του τροσϑ. ὃς. 

προσϑηναι 74) Ιού. δαάαἑὶε (ορι. τροσϑ. ἵτι καταλικ. αὐτ. 
φυσβενλίεῦ βέγάε! τὰ, Ατδὺ. 1. ἔτι} α ἴῃ ἰοχῖυ, μαῦεῖ τᾶγζο, 64. 

χαταλιπ.} καταλεπεν Χ, )ς. 1“ρί, τον καταλιπ. ΧΙ. 
ἐἶει εο; ΑΠπτι. 1. διίαυς. πῃ. Βά. 

Αμδ. 3. 

ΧΥΝ]. προσηλϑ.}] ναπέγααρ Αττη. τ. δίᾳυε. Αππ. Εά. 
τῷ} οοταπε ἐΐ Αἰτὰ. τ. αἰΐφυς. Ατιπ. Εά. προξατ.} ονἱδι: ποῆεὶ; 

Οορι. Αἰ. 1. 2. 3. οἰκοδομήφομ.} οἰκοδομήσωμ. 2095, 44, {ζ9» 
τού, 129, 111ν 134. Αἰεχ. 1“ρί, ὦϑι τοῖς κτ. ἡμ.} τοῖς κτ. ημ. 

φνΝ 
αὐτὸν 

ἀνομήσ.) ἐπίφας γα." 

᾽ 
ἄν» 

ωδὲ Δ. . ὧδε Αταῦ. 3. Οδος. Απῃ. τ. αἰϊηυς. Ατπν. Ἐά. τοῖς 
χτῆν.] οἵ βεζοτι  μ ΑΓλΌ. 1.2. Αππὶ. 1. αἰΐᾳυε. Αττη. Εά. ἡμῶν 1] 
α 82. ἀμ. κι" -τ-ττ μ. 1.7]. αἰϊεγιιῖσ. εἰ αυας 5 ἱπιεαςεπὶ ς9. 
πόλεις) “μεσ, «τό Ἀπ. τ οἰ ποσκινα;ς] κατασκεναῖς 
Αἰεχ. ἡμῶν 2} νμων (ἔς) τό, 18. 

ΧΝ]]. ὑμεῖς) ὑμεῖς παῖς 9. ἐνοπλισάμ.} ἐνοκλισμίνοι (Πς) 
1ρ. - σαρελινσομεθα Χ, τς, 18, 64, 83, 128. Αἰά, 1ρύ, ἐπ 

ἀπ (α πεν; κογαῖ ἤοπεῖνο Αἰτῃ. τ. αἰίαυς. Απῃ. Εά. 

λακχὴν}) τροφυλαχη ΡΨ, Χ, τς, 48, 20, ς3» τό, ς7, ς8, (9, 64, 73» 

74, 76, 77ν 84. ὃς» 118, 128, 129, 131) 134. Αἴεχ. φροφυλαχῆ 
44- (οπιρί. Αἰά. προσφυλαχη τού, 130. φροφυλακαις 20. τρο- 

φυλακῆς 7ς. φυλαχῆν 71. κα Ἀπῃη. 1. δίίφυες. Αγ. Ἑά. πρότ. 

τῶν υἱῶν 1σρ.} τῶν νιων σφ. προτ. ςς. πρότεροι} Ὡρότερον τό, 
ςἢ,. ς8, .9ς. ἐ Ὠγυδι ψταπαν Αὐτὰ. 1. ἃ Π|4υς. Ασα. Εα. τῶν 
νων} Μὲς συτὰ απίουΐο Αἰπτῃ. 1. δἰΐᾳυς. Αππῃ. Εά. ἂν) ου ς3, 
ξό, ς8, :οϑ, 118. (οανρὶ. ΑΙ. ἂν ἀγαγωμ.) αναγωμεν 10, 

108. ἀναγαγωμ. 13, 44.) ὅ4, 82, τού, ι18. αὐτὰς) εαυτοὺς ζ0, 

128. ἰαντ. τόκ.} τοπ. αὐτων [ΧΦ αντων τοπ. Χ. 1ἰρί, διὅν. 
Οὔἴγος. Οεοῦσ. ἑαυτοῦ τοῦ. (Πς) )ς. οἰκειον τοῦ. ἴῃ ἴσχῖι, (δὰ 

πόλεσι) 

κατοιχῶντ. τὴν γ.} ἑποο- 

ΤΑΆΓρΟ ἑαυτῶν, 73. κατοιχῆσμ) κατοίχεισὴ (ἢς) ᾽ς. 
ταῖς τὸόλ. (γγ. ΑἹ. 1» ρᾶπε μείπιδ, 169. 
͵4: ἐετγῷ Αττη. τ. αἰίᾳυς. Απῃ. Ἑα. 

ΧΡΝΠῚ. Οὐ] καὶ οὐ 44. 74. 76, 84, τού, 134. Αγδῦ. 1. 8. 3. 
δίὰν. Οἰπος. Αππ. 1. αἰἰϊχυς. ἄπ. Ἑὰ. ἀπεςραφὼμ.] ἀπογραι- 

φωσιν 73. οἰκίας} κατοικίας 44. 7). αποικιας 1, τοϑ, 118. 

ἡμῶν) υμων 9. ἡμῶν εχ ζοττ. (τὰ ὑμῶν μήπιο, Ἰ6.:. ἕκαρος] α 53. 
εἰς τὴν) α εἰς 29. κληρ. αὐτῷ} ἑαυτὸν χληρ. ςς. κα αὐτῇ Απῃ. :. 

τροφυ- 

αἰφυς. Ασπτη. Ἑά. 

ΧΙΧ. Καὶ οὐκέτι) καὶ οὐκ ἵν. πὸ επίρπ ποη οἷαν. Οἴτορ. 

κληρονομήσομ.] χληρονομησωμῖν 20», 44,73. ΑΙεχ. δῖαν. Οἰἶγορ. 

ληρονομησαμεν ΙΝ. ἐν αὐτ.) φρέαντοις 111. εαυτοῖς ταηιπι ς 3, 
ςό. αυτοὺυς ἴδηΐυπι (ς) 71. κα ἐν 23. ἐν ἄπντοις, Τδιπόουσοῦς ἴπ 

ςδλγδέϊ. πιίποτε, Αἴεχ ἐκ σηεαΐϊφ ἐδογση "αὶ Ασα. τ. αἰΐφυς. Απῃ. Ἐα, 
τῷ Ἰορδ. ι19--τ--τὰ Ἰορδ. 292} α αἰϊεγυῖγα εἴ αυς 1)58 ἰηιεγαςεηῖ ς 2, ς3. 
καὶ ἐπίκ. οὐτὰ [44.} α Αιδῦ. 4. ὅτι ἀπίχ.] α οὐπὶι ἴηη. 44. 
ἀπίχομ.) απεχωμ. 75. τοὺς χληρ.] Δβγίόσε οὐπὶ απςυΐο δ[αν. 
Οὔτοςσ. τὰ Ἰορδ. 25] α τοῦ τού. ἐν ἄνατ.} ἐν ταις ἀνατ. 71. 
καὶ ἐπεχεινᾶ ἐν ἀνατ. ς 4. 

ΧΧ. τῦρ. αὐτ. Μωυσ.}] Μ. πρ. αυτ. 120. 

ἔΧ- 

ἐἐ λει Ἀπ. ῖς 

αἰ ἴηυς. Αγ. Εἀά. Θεοῦ. ποιήσητε) τσοιησειται ς. ῥῆμα) 
Ἔ οὐἴταπε Ἀταῦ. τ. 2. τῶτο]) α Αγαρ. 1.2. αν} , 75. 
καὶ 44, 74, τού, 134. ΑτΌ. 1.2. εἴ  Αγῦ. 3. ἰξοπλίσησϑε)} 
ἐνοπλισϑητε ς8. εξοπλισϑητε ΧΙ, 30, 3, τό, τοϑ, 118. Οοπιρὶ, 
ἐξοπλισϑησισϑε (9. ΑΙεκ. ἕναντι] ἐναντίον ςΒ. (οπηρὶ. 

ΧΧΙ. Καὶ ταριλ.- Κυρίου] α μας εἴ 4υ: ἰἰ ἰπϊεταςεπς 128. 
ὑμῶν) υμας ((ς) 18. ἡμῶν 7ι. ὁπλίτης] ἔς δχ οοῖτ. ρα οπλειςης 

Ῥτίπιο, ΚΙ. οπλιρης ΙΝ, ςς; ς9. Αἴεχ. τὸν Ἰορδ. ἐν Κυρ.} εν 
Κυρ. τον [ορδ. 84. “Ἔτπις σολεέμὸν τς) 18, ΑΙά. ἔναντι Κυρ.- 

ἔναντι Κυρ. ἴῃ ςοπι. 22} α αἰϊεγιῖγα εἰ φυια ἰὶς ἱπιοτγαοςης Αταῦ. 3. 
ἕως ἂν] ὡς ἂν [1]. ἴως ἄν, (εὰ ἕως ἴῃ ςμαγλᾶ. τοΐϊθοτς ΑἸοχ. 

α ἄν γι. Οοιπρί. κα υἱπιῆφυς. 19. ἐκτριξ 9} Ἐς ἐναντι Κυριου 
10. 

ΧΧΙ]. κατακιριενϑὴ} κατακληρονομηϑὴ 109, 1οϑ, 118. χατεὺ- 
ϑυνϑὴ 129. ἡγη 1]. 131. καὶ ἴσ.) α ς9. α καὶ Απη. ε. 

αἰἰΐφυς. Ατρι. ἘΔ. καὶ ἀπὸ] α καὶ 1. μαδεῖ καὶ ἀπὸ, [τὰ καὶ 
ἰπ σμαγαῖδ. πιΐπογς ΑἸεχ. ἔραι) α δἷς ουπὶ (44. [δὰ ροηϊϊ ἰπ ρτοχ- 
πιο ςοπιπιαῖς, Οοοσσ. ἡ γῆ 2.] “ ονιπὶς δίλν. Οἷἶγοςσ. αὕτη] 
αὶ ξὼ, 73. ὑμῖν] υμων ςῳ 7ξς. ἐν χκατασχ.} -Ἐ αντὴῆς 4, 
ς. ἷπ ροβηζοκεε Αὐτὴ. 1. ἷπ βοβε δίοπεν Ατπιεηὶ (οαὐά. ἐεια0!» 
Απῃ. Βα. Κυρίου εἷς. -Ἐ ἕ ἕως ἂν ἐκτριδῃ ὁ ὁ ἐχϑρὸς αὐτὰ ἀπὸ 

προσώπου αὐτὰ καὶ καταχυριευϑὴ ἡ γ5 ἔναντι Κυρίε ΑἸά. 
ΧΧΙΠΙ. Ἐπὰν δὲ} , δὲ γι. «ἰ αὶ Ατπι. τ αἰϊΐᾳφυς. Απῃ. Ἐάὰ, 

ποιήσητε] ποιησισϑὲ ἵν. τοιησησϑὲ 77. ποιησεῆαι ς. ἀἷμαρ- 
τήσισϑε} ἀνομησητε ςς. ᾿γαπ(γεβοτεν ἱπνεκὶοαὶπὶ Αττὰ. αι. αἰτίας. 

Απη. Ἐὰ. ἔν. Κυρ. καὶ γνώσ.} α ἴῃ τοχίυ, (δά πλεῖ τοᾶγρο, Ν 1]. 
ἔναντι Κυρ.) Ἢ ἢἰὶς ἐγ σσγα ἀπε ἐπὶ ρούϊ; ἤοκενε σονασε οπείκο (ἢ) 

Οεογζ. γρνώσισϑε] ποίεει!, ονείπιπι οἰ ποίεειὶς (ἢς) Ασπι. 1. ἰδίας. 
Ἄγη. Εὰ. ὑμ. καταλαξη) ὑμ. καταάλαθοι 75: καταλ. υμ. ἵΨ, 

Ἀπ. 1. αἰῆᾳφυς. Απη. ΕἘὰά. τὰ χκακα] οὐπὶ τῆν ἤρπαπι 1Υ͂. ΑΙεχ. 
α τὰ Αππη. 1. αἰϊίφις. Αγπι. Ἐὰ. 

ΧΧΙΝ. οἰκοδομήσετε} οἰκοϑομησατε 29. ὑμὶν] ουπὶ Ἢ πο- 
ἴλπὶ Αἰεχ. Αγὰρ. 1. υοἍ δῖαν. Αστῃ. 1. αἰϊΐφιθ. Ασπ). Ἑά. ὑμ. 

ἑαυτ.) υμ. αντοις, εἴ οὐπι φῆ ξπδι. ἀκγαπηαυς, ΓΝ, υμ. αὐτοῖς ςς, 71. 
Α ἑαυτοῖς Ατγαῦ. 2. Οεοῖγ. τῇ ἀποσκ. ὑμ.} καὶ 44. ὑμῶν ι 
--ὐμῶν 4] , αἰϊεγιῖσ, εἰ αυδ 115 ἰηϊτετγαςεηῖ 7 ς. καὶ τὸ ἐκπορ.] 
καὶ τὰ ἐδελς ἩΝΕΝ, ΧΙ. , καὶ 82. εἰ φμαπὶννι “τεάμα Οεοτζ. 

ἰχ] δια τοϑ, 118. «τοιήσετε}) ποιήσατε Ταπιδῖς. ἰϊ, 702. 

Ὅτι ἀποςραφήσεσϑε ἀπ᾽ 

 ΣΩῶς }ν χρυ οι 

᾿ ᾿ ᾿ 
ἌΣ “1 δ' ν" 2) κε γι ι 

, 

δ Ὅς -΄ 

δτνε 45» 



"» 

ΑΡΙ 

τὸ ἐχπορευόμενον ἐκ τῇ ςόματος ὑμῶν ποιήσεϊε. Καὶ εἶπαν υἱοὶ Ῥαξὴν, χαὶ υἱοὶ Γὰδ πρὸς Μωυ- 45. 
χύριος ἡμῶν ἐγτέλλεται. φῷ ᾽’ ροῖχ, ΄ Ν 

σῆν, λέγοντες, οἱ πταῖδες σου ποιήσουσι χαϑὰ 

ΘΜ Ο Ι. 
ΧΕ Φ. ΧΧΧΙΠΙ, 

ε 9 δ 4 ρὋὌ'. 

Η αποσχευὴ ἡμῶν, 

χαὶ αἱ γυναῖκες ἡμῶν, χαὶ “σάντα τὰ χτἥνη ἡμῶν ἔσονται ἐν ταῖς πόλεσι Γαλαάδ, Οἱ δὲ πχαῖ- 

δές σου “παρελεύσονται πσάντες ἐνωπλισμένοι χαὶ ἐχτεταγμένοι ἔναντι Κυρίου εἰς τὸν πσύλεμον, 
ὃν τρόπον ὃ χύριος λέγει. Καὶ συνέφησεν αὐτοῖς Μωυσῆς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα, χαὶ ᾿Ιησᾶν υἱὸν 

Ναυὴ, χαὶ τοὺς ἄρχοντας “πατριῶν τῶν φυλὼν ᾿Ισραῆλ, Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Μωυσῆς, ἐὰν 

διαξῶσιν οἱ υἱοὶ 'Ρουξὴν χαὶ οἱ υἱοὶ Τιὰδ μεθ ὑμῶν τὸν ᾿Ιορδάγην, τὰς ἐνωπλισμένος εἰς πτόλεμον 
» ’ Ων ΄ "“ οι 5» 2 ς “ Ν Ν' »,.,» Ν ἣν Νὴ 
ἔναντι Κυρίου, καὶ χαταχυριεύσητε τῆς γὴς ἀπέναντι ὑμῶν, χαὶ θώσετε αὕτοις ΤῊ γὴν Τ᾽αλαᾶ 

ο»φ 9 ρ »] 7 » 

ἐν χατασχέσει. Ἐὰν δὲ μὴ διαξώσιν ἐνωπλισμένοι μεῦ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν “πόλεμον ἔναντι Κυρίου, 
-Ἡ [ω] ες βιὰ 3 , ΄-, ΝᾺ, Ζ 3 “Ὁ ΄ 

χαὶ διαξιξάσετε τὴν ἀποσχευὴν αὐτῶν, χαὶ τὰς γυναῖχας αὐτῶν, χαὶ τὰ χτήνη αὐτῶν πρότερα 
ς« »9 3 Ν δ ΄"- ΄ 3 εξ. ν»Ὸ 3 ρὸ ΙΝ » 

ὑμῶν εἰς γὴν Χαναᾶν, χαὶ συγχαταχληρονομηϑήσονται ἐν ὑμῖν ἐν τὴ γῆ Χαναάν. Καὶ ἀπεχρί-- 

ϑησαν οἱ υἱοὶ Ῥουξὴν χαὶ οἱ υἱοὶ Τ'αδ, λέγοντες, Ὅσα ὁ χύριος λέγει τοῖς ϑεράπουσιν, ὅτω 

ΧΧΥΨ. εἶπαν] εἰπὸν 32; 44) 547) 75. υἱοὶ τ᾿ -ουΐϊοὶ 2], ροῖ- 
ΤΕ]. εἴ 485 Πἰ5 Ἰηϊετ]σεηΐ ΑΥΔΌ. 2. υἱοὶ 15] καὶ υἱοε ΝἼ]. οι 
υἱοι ΙΝ, Χ, τό, 18, 32, ζζ. ζ9) 64, 74) 755» 1οῦ, 130, 131) 134. 

Οριρὶ. Αἴεχ. 1106. δι. Νις. Αγδρ. 1. 2. ΑΥπὶ). 1. αἰϊΐφυε. Ατσπι. 
Ἑά. Ῥουξὴν] Ῥουξιν 18, 74» 134. Ῥουξδιμ τό, 44, 131. Οαζ, 
ΝΊς. δῖαν. Ῥουξὴμ (οπιρί. Οαά ΑΥ2Ρ. 1. 2. υἱοὶ 29] α 44. 
οι νιοι ΙΝ, Χ, τό, 18, 32) ς 7 ζ9, 04, 74. 75) τού, 131, 134. ΑἸεχ. 
1ρῦ. Ὁδι. Νις. Αστ. τ. αἰϊαυς. πῃ. Εά, Γαδ] Καόεηι Αταῦ. 

1.2. πρ. Μωυσ.) Μύῖ οὐπὶ απσυϊο Οεογρ. ε ΜΟΣ Ατγὰ. τ. 
αἰἴφυε. Αττη. ἙἘά, λέγοντ.} εἰ ἀἰεεδαπί Οἰδοτσ. εἰ ἀϊεμπί Αὐστα. τ. 
αἰΐχψας. Αττη. Ἑά. οἱ παῖδ.) ,. οἱ Ατπηεηὶ Οοὐά. αἰϊαιι!. Αγῃι. 
Ἑά. τοοιήσουσι] ποιήσωσι 8. καϑὰ οὑπὶ [44.] φιιξ ργσείρὶς 
ὁ “οιπὶπε ΑταΌ. 1.2. καϑὼ] καϑὸ τό, 28, 2, 77, ὃς. Οαϊ. Νῖς. 
ἡμῶν} ἡμῖν 1Π|,.44.,) ὑμῶν πιᾶῖε ς9. ἡμῶν ἴῃ ομαγδέϊ. πηΐποτε Αἴεχ. 
ἐντέλλεται} ἐντελειται 71. ἐντεταλτῶι τς, τό, 18, 28, 30, 32, 44, 

42) ζ4) 57, 645) 73» 74» 73: 70» 77» 82) 84.) ὃς, τοῦ, 130, 131) 134. 
ΑΙά. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. (ορῖ. 8ϊαν. σδοῦρ. Απῇ. ᾿. »παμάφυϊ! ποδὶξ 
Ατπιεπὶ Γοὐά. τεϊαυϊ. Ασηι. Εά, 

ΧΧΥΙ. Ἡ ἀποσκ.} καὶ ἡ αποσκ. 64. Αταῦ. 3. α ἢ Αχπιεηὶ 
(οὐά. αἰχυὶ. Αττη. ἘΔ. εἰ γεϊιπφεαπς ψεροϊϊεδιιίίοα ΑΥΔΌ. τ. 2. 
ἡμῶν 19] ὑμῶν τηαῖς 9. , 44. ἡμῶν τ᾿ --ἡμῶν 2] κα Ροϊεεπι. 
εἴ υκ: ἢἰ5 ἰπϊογίαοεης 111. Βαθοῖ σα ἴῃ ομαγαξξ. ταϊποσε Αἰοχ αἱ 
γυν.}] κα αἱ Αγη). τ. ἰϊΐᾳυες. Απῃ. Ἐά. εχρυτηυμς τῶς γυναῖκας 
Αταῦ. ᾿. 2. ἡμῶν 2] “Ἔ και αἱ κτήσεις ἡμῶν ΧΙ, τς, ς3, τύ, 

ς8. (οπτρί. -Ἐ εδάεπι οὐπὶ Κα Ῥγωπῆο ΓΝ. Ατὰῦ. 1.2. -Ἐ Ξ ελάθηι 
(Ὁ Νὰ ἴῃ ἌἽδιασγδές, τηΐποτς ΑἸεχ. ὑμῶν τλαϊβ ςξ9. καὶ 44. παντα) 
κα 44. Α᾿δῦ. 3. τὰ κτήνη] τὰ σκευὴ ΤΠ]. ἡμῶν 35] ὑμῶν 
18, ς9. - καὶ αἱ γυναῖκες ὑμῶν υπεὶς ἱποϊυία ΑἸεχ. ἔσονται] 

Ἔ ἔχει ἸΝ,, ς3, ς8. ΟΟπρὶ. -Ἐ ἰάδτη ἴῃ ομασγαέξ. τιΐποσς Ὁ χα ΑἸεχ. 
Ἔ ἀΠε ἸῺῸ κα Αταθ. σ. 2. δἰ ἐγηπὶ ΑΓΡ. 1. 2. -Ἔ ἐπε Οεοτρ. 
,ὴη 8ϊδλν. Μοίᾳε Μβαῤκη! Αττγη. τ. δἰΐχφυς Αση. Ἑά. 
α ἐν 18, ζᾳ. Γαλααδ) Οαἰαά Οεοτρ. 

ΧΧΝ]]. Οἱ δὲ α.} καὶ οἱ τσ. 64. κα δὲ τς, 18, 71. εἰ ρμεγὶ, 
{εὰ α οἱ Αττι.. 1. αἰϊίᾳυθ. Αγπὶ. ἘΔ, ταρελ. τᾶντε;] τυαρελευσο- 
μιϑα το. 129. πορευσονται τ. 77. π΄. παρελευσ. ΧΙ, 44) γό, 84, 
τού, 159, 134. ἐνωπλισμ.) ὠπλισί. Κ4. χαὶ] α 1ζ, ξζ, ζ0. 

64. Αἰεχ. ΕἸρί. Αταδ. 1. 2. 3. σδογσ. καἰῃ ἴεχίι, εἀ μαθεῖ πγᾶσρο, 

ὃς. ἐκτεταγμ.]} ἐχτεέτάμενοι Ν᾿, 71. ἐντεταγμ. τό, 28, 20, ζ2, 

111. (αῖ. Νς. τὸν τοόλ.} α τὸν τς, 18, 64. 128. ὁ κύρ.} 
α ὁ ΑἸά, Οεογρ. -Ἐημων ς3, ς6, ς8. Αταῦ. 1.2. Ἔ μου ΙΓ, 128. 

ἝΞ Ἰάσπι (δ΄ Χ ἴῃ οδαγαξζ. τηϊθογε Αἷεχ. δ ργαιηταης Αὐπιοιὶ 
Οοὐά. «αἰ, Ἄγην Ἑά., 

ἐν ταῖς] 

ΧΧΥ ΤΙ. αὐτοῖς] αὐτοὺς 44) 4. 744 )42 γ0, 84, τοῦ, 124, τὰς 

ΠΊΑΓΡῸ ὈΓΙΠΊΑ ΠΊΔΠῚ], 1ς1Ϊ, εἴ αὐτοὺς ἰοσογείογ, 130. Ἔλεαζαρ] καὶ 

Ελεαζ. ὃς. Ἐλεο ζέρον (Πς) τῆργρο ὃς. Ε]ίακαν δῖαν. Οὔἴτορ. Οεογρ. 

Ἄστη. τ. αἰ] ς. Ασηλ. Ἐά, τὸν ἱερ.} τω ἱερει 44) 84) 745} 759 70; 

84.) 1Ἰοῦ, 134. ΠΟ ΠΊΑΓΡΟ ὈΓΙΠῚΔ ἸΠΔῺ 130. Ἴνσδν) Ιησου 44, 

ς4) 74.) γ0, 84, Ἰούό, 1324. Δί. 1. αἰαιθ. Ασιῃ. Εά. ὥς τᾶγρὸ 

ΟΥ Πα τδηι! 120. [Ὁὲ (Πς) γς. υἱὸν} τὸν νιον τό, “8, ς79 73» 

δς, 11. (πε ἢ (ὗεοιὶ υμὼ 44.) (45) 74) 76, 84. τοῦ. {ς 

ΠΊΔΥΡΟ ΕΓΔ ΓΔηι 130. υἱων (Ππ) γζ9 114. Ναυη] Ναξη 

Ναὶ! ΑΥΓΟ ὉΪ11ΠῚ Βελτο (ξεογρ. τους ἀρχ.] τοις 

αρχουσι 44.) 45) 74. 73. 76, 84») τού, 134. κ τοὺς ΑΠῃ. 1. ΔΙ 116, 

} τῶᾶτρ.} τῶν τᾶτρ. 20; ς4,) 64. 73» 84.) τού, 114. ΑΙαά, 

». 10). 32). ΚΣ, δὰ. 73} 77.) 168, ττϑ, Στ, κὰκ τῶν χοῦ, 

120. Ἰσρ.} υἱων ἴσρ. τό, το. 32) ζ2, ζ4,) 73» 7357) 775, τοβ, 18, 

131. (οπρὶ. Αἰεχ, τῶν νιὼν ἰσρ. 290, 74.» 84, τού, 134. (δῖ. Νῖο. 

δίαν. Οδογρ. ἀ 

ΧΧΙΧ. τρ. αὖτ, Μ.}] Μ. τρ. αὐτ. ΙΝ, 30. αντοις Μ. το, 118. 
Θεοῦ. Απῃ. 1. δἰϊαυε. Αγ. Ἐπ. τοῖς ΠΊΑΓρΡΟ Ργπηα πηᾶηιι, {ς]]. 

υἱ αὐτοῖς Μ.. Ἰεσογείῃγ, 110. οἱ υἱοὶ 13} α οἱ 25», τού. Ῥπδ. 
καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ] Γαδ καὶ οἐ νιοι Ῥουξ. 1Ψ΄. Αγ. τ. 2. Ῥουξὴν] 
Ῥουξιμ 447) 131. (αἴ. Νίς. δίαν. Μοίᾳ. Ῥουξὴμ Οοπιρὶ. οἱ 
υἱοὶ 25] α οἱ 44.,ΑΥπι. 1. δἰϊφις. Ασπι. Ἑά. ΓαδῚ -Ἐ και το 

, λ. , ε 
ἥμισυ φυλῆς Μανασση ις. μεϑ᾽ υμ.} μεϑ' ἡμῶν 18. καὶ 120. 
τὰς] εἰ ονιπὶς δῖαν. Οἴἶτοσ. ἐνωπλισμ.} ἐνοπλισάμενος τό ς29 
131. Ἢ οὐγαπι ορεῖπο, ἰεὰ ποίδπταγ Ρυπέζ5 υἱ ἀεἰεηάα, Απ. 1. 
εἰς σόλ.] α 77. ἄὄπέν. ὑμ.} ἀπεν. αὐτῶν υμ. (Ὀἷπε: ἰεδιϊοης5) ςς. 
λα Ἄπῃ. 1. δἰφυθ. ἄστη. Ἑη. καὶ δώσ... μας ἀαὀῥέὶς 5ἴδν. Οἶτορ. 

α "αἱ Οεοτρ. Απ. 1. αἰϊίψιιε. Αγ. Εὰά. γῆν] "ι29. Γας 

λαὰδ) Γαλαὃ ).. ἐν κατασχ.] ἰπ ραδεβξοκεπα (θοτρ. πε. Σ- 
αἰΐφυς. Ασα. Ἑα. 

ΧΧΧ, δὲ] α Θεοῖς. μὴ] α 73. δ ϑιπιο, (δά μβδθεῖῃσ πὰπς 
ἃ τωδηϊ! γεςθηϊὶ, τό. ἐνωπλ. μεθ᾽ ὑμ.} μεϑ᾽ υμ. ἐνωπλ. ςῳ,) 73» 
γξ. ενωπλ. χαϑ' υμ. 29. ὑμῶν κι" ---ὐὑμῶν 2] κα αἰϊεγις. εἴ 4125 
115 Ἰηϊε)ασοηϊ ς8, εἰς τὸν το. -- Χαναὰν 19] πῶο εἴ χυδ ᾿ϊ5 ἰηξετ- 

Ἰβοεῆῖ οὐπὶ “γα ποίδηϊ ΓΝ. ΑἸεχ. σὰν τόλ.] α τὸν ΝῚΙ, Χ, 18, χ8, 
29, 30, ὅ4, 73, 128, 130, 131. (Ορ!. ΑἸά. [Ρί, (δῖ. Νίς. πῃ. 1. 

αἰ αθ. Αὐτη. Ἐἀά. κα τὸν μγΐπηο, δὰ ΠΑΡεῖυγ πυπο ἃ πηδῆυ τοοθηῖῖ, τό. 
καὶ διαξ.} α καὶ ςς. ΟδοΥρ. Αἴπι. 1. δ ἴχας. Ατην. Ἐά., ὧακξι- 
ξάσετε] διαξιξασητε Χ, 29. 1ρί,. διαξιδασατε ς3. ΟοιΩρί. δια- 
δησετε ρτίπιο, 1εὰ ροίξ, δ εἰξ ιδα {ιρταίςεῖρι. (8.9) Ν]1. “νσπηξεγια 
Αὐρς. “ἢ χαὶ ὑμεῖς 82. «οὐ ργατγηϊας Οοσρ. αὐτῶν τ ---αὐ- 
τῶν 2] αὶ αἰϊογυῖτ. εἰ 4υ88 115 ἰηϊεαοοης ΨΙ1, γ1, τού. Αὐτηεπὶ 

Οοάά. αἴἴχι!. τὰς γυν.)} α τῶς Απῃ. 1. δἰἴϊψιις, Ασπ). Εά. 
αὐτῶν 25] -Ἐ ἕναντι Κνριου ς 3. καὶ τὰ καὶ} καὶ Απῃ. 1. 
α τὰ Απηεηὶ Οοάά. αἰϊφιιί, εἰς γῆν] εἰς τὴν γ. 166. καὶ ἐσεσϑε 
εἰς γ. ς3. 56. κα γῆν ἴῃ τεχίυ, [εἀ4 μαρεῖ τηᾶγρο, ς9. Χαναὰν 15 
-Χαναᾶν 29] κα αἰϊεγιῖγ. εἰ φυὰ 115 Ἰητεηασεηϊ 73. ΑΙΔΌ. 3. Χα- 

ναῶν 15} “α ῥεαιυίτυης Αταῦ. τ..2ώ. ΕΠ ἔοσις ἤρηυτι δά ᾿πϊυπι "ι- 
πεᾶ ροϊίμηι, δα σομτἰπυληάδπι νἷπι ἄρχιὶ δὰ νοοεβ εἰς τὸν πόλ. ρτῶ- 

τ, 1.4 πὰς ἴῃ ἢἷς (ρα ά. ἀερεγάϊ!, ολαπαπέογμμα Αττα. τ. αἰϊαυς. 

Απῃ. Εά. συγκαταάκληρ.] συγκατακληρονομηϑησεται τό, ς2, ς 7» 
9. συγκληροκομηϑήσονται 44- συγκατακληρονομησοντῶι 71) 82. 
συγκαταρισμηϑησονται 737) 108, 118. συγκαταριϑμηϑήσεται 131. 
ἐν ὑμ.} μεθ᾽ ὑμῶν )ς. ϑ8ῖλν. Α΄ῃ. τ. δφυς. Αστη. Εά. α ἐν ς3. ἐν 
τῇ Ὑ5] εἰς γὴν 71. α τῇ ΧΙ, 28, (9, 74, 8ς, 129, 130, 131. Οἱ, 

ΝΟ: ἃ Τῇ ΡΥΠΏΟ, ἐξ Παθδῖιγ πὰς ἃ ΠΔΠὶ ΤΟ ΠΩ, τό. 
᾽ » ᾿ ἃ ᾿ -. Ϊ ε] 7 

ΚΥΥΙ. ἘΣ κα ἈΠ Ὰ, τ Αἰ 4116. ΑΥπι. Εά. ἀπεχρίϑησον} 

συγχκατακλησαν (ἢς) ς2. Ῥεξὴν] Ρξξιν ς6. Ρουξιμ 44. 131. (δῖ. 

Νις. διν. Γαδ ιό. ΑτλΌ. 1. 2. οἱ υἱοι 4] κα οἱ 44. κα υἱτυῖ- 

46 16. Ατδῦ. 1. 2. Γαδ] Ῥουξιμν τό. Αταῦ. 1. 2. λέγοντ.] 

εἰ ἀϊεεόαμ! Θεοῖς. Αττη. 1. δἰ αι. Ασπῃ. Ἑά. ὅσα) ονηρτῖα φί48- 

ΗΠ ΟΜ Δταδῦ. Σ, ἃ. 

Οἴτορ. 

ζ2,) 53...) ζό, 

ὁ χύρ. λέγ. ] λεγ. ὁ κυρ, ΤΥ, ἔς, ἐξά α ὁ, 8ἴαν. 

τοῖς σερ.} -Ἐ αὐτου 1Π, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 232, 44, 

ς 7) ς8, 64, 73, 745 76, γ7. 82,848 ς, τού, 128, 129, 130, 

121) 134. (ΟΡ. ΑἸ. 1μρί. (δι. ΝΙς. 

Αγ). 1. αἰΐψυθ. Ατππ. Εὰά. -Ἐ σου Γ΄. -ἘΠ͵άσδη ἴῃ οδαγδΐξ, ΤΣ ΠΟΙ 

Αγδῦ. 1. 2. 3. ϑἷδν. εοῦσ. 

ΑΙεχ. ὅτω) ουτως ΙΝ, Χ, τό, ς4.) ς9,) 73.0130, 131. Οομρὶ. ΑἸἰεχ, 
. - 1.» ΑΞ ᾿ ᾿- Ἧ ΞΘ 

Γρί, κα τη. τ. Αἰη]υθ. τ, Βα 5τ' ποιησ.} πσοιήσ. δτ. ζ 4. 

ἐἶἷν.-. 271: 



π΄ -- τὰ ἀν πρρξσεςι 

ΔΡΙ ΘΜ Ο 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΊΙ. 

322. 

39: 

" 
7 Ο)} σύ χαι ὥοινσοα. Χ, ς9. ΔΙεχ,. 1, 

Δαὶ ν γύναι 
᾿ς 

ἘΝῚ 

ὶ 

Ἢ 

“σοιήσομεν ἡμεῖς. Διαξησόμεϑα ἐνωχλισμένοι ἔναντι Κυρίου εἰς γῆν Χαναᾶν, χαὶ δώσετε τὴν 
χατάσχεσιν ἡμῖν ἐν τῷ πέραν τῷ ᾿Ιορδάνα, Καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Γαδι καὶ τοῖς 
υἱοὺς Ρεξὴν, χαὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ υἱῶν ᾿Ιωσῆῷ, τὴν βασιλείαν Σηὼν βασιλέως ᾿Αμοῤ- 
ς: “4 Ν Ν ΄ Ἃ ’ ἰφ νν Ν " ἯΝ ΄- ’ ᾿ Ν ον ἐ΄', ᾽ 

βαίων, χαι τὴν βασιλείαν Ων βασιλέως τῆς Βασᾶν, τὴν ὙῊν χαι τᾶς πολεις σὺν τοῖς οϑίοις αυ- 

. τῆς, πόλεις τῆς γῆς χύχλῳ. Καὶ ῳχοδόμησαν οἱ υἱοὶ Γαδ τὴν Δαιξὼν, καὶ τὴν ᾿Αταῤῶὼν,, χαὶ 

. τὴν Αροῆρ, Καὶ τὴν Σοφᾶρ, χαὶ τὴν ᾿Ιαζὴρ, καὶ ὕψωσαν αὐτὰς, Καὶ τὴν Ναμρᾶν, χαὶ τὴν Βαιϑα- 
ρᾶν, φόλεις ὀχυρᾶς, χαὶ ἐπαύλεις ᾿προξάτων. Καὶ οἱ υἱοὶ Ῥεθὴν ὠχοδόμησαν τὴν Ἔσεξων, καὶ 

᾿Ελεάλην, χαὶ Καριχϑαμ, Καὶ τὴν Βεελμεῶν, «εριχεχυχλωμένας, χαὶ τὴν Σεδαμά' χαὶ ἐπωνό - 
μᾶσαν χατὰ τὰ ὀγόματα αὐτῶν τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων, ἃς ῳχοδομήσαν. Καὶ ἐπορεύϑη υἱὸς 

πιὸ ποιήσομεν) ἤἢσ πῆς δεδεῖ Ἐπ. Μ΄ ατ. εχ οοσ΄. Ε( ποσσὶ, [εά 
ποιχσωμιν τὰ οἱ σχριοϊεταηῖ, τοοιησωμὲν 20, 44. 1ο8. Αταῦ. 1. 2. 3. 

ποιύσομιν ἡμεῖς. Διχξησ. 
τειγσμίγ. ταῖς ϑιχξ. :;ς, ζῖ, 6, 4, 82, τού, 141. ( οπιρί. ΑἸεχ, 

βῆ, Ἄττιν 1. αἰΐφυς, Ἄγπν. Ἑα, 

ΚΧΧΧΙΙ, ᾿λιαδισέμ} διαξχσωμ. 44. 7ζ- 
πιςοΐ (σά. αᾳφυ!. δ’ ποῦ γεσηνταπε Ατγαδ. τ. 2. 3. -Ἐ τὸν [ορδα- 
ἐτν 4[Ὅ[ιυν»ρεὠεἶζὦὁἙιαΩ, 749 73, 76, 84, τού, 134. ἱνώπλ. ἵν. Κυρ.} ἐν. Κυρ. 
ἐνωπλ. τό, 48, 30, ς7, 73. 77, 85, 130, 131. Αἴεχ. ἐνωχλ.) 
“ἢ τὸν [φρδανην 20. ἕν. Κιρ.) α Απποιὶ Οοὐά, αἰϊᾳυϊ. γ»ν)] 

τὴν γ. 15. Δίεχ. Αγαι. 1. αἰΐᾳυς. Αγπὶ. Εἰ]. καὶ δώσ.) , καὶ 

εἰ τὴν κατασχ.) Ἕ τῆς κληρονομίας ᾿σὐπὶ ἣἧΚ Ργασυο [νὰ 

ἰ ὐὐστὸο Ὁ Ν μὲ σμαγαῶ, πλπογς Αἷσχ ἐκ ρζδοπει ὕτπις αὐτὶ οἷο 
δίᾶν. ΔΙοίᾳφ. μϑΜ)ώᾶικω ὕπς ἀπιουΐο Αττῃ. ᾿. αἰΐφυθ. Απι. Εἰ. 

ἡμιν} μιν ΓΝ, τό, τον 111. ὑμῶν ς8., ἡμῶν 44.914. 84. 106, 134. 
(Ὁπ}. ΑἸΔ. ἐ ἧς ἴῃ εἰααξι, πἴποῖς ΑἸεχ ἐν τὸ τίραν) "εχίο- 
κεν ] απὸ δἷαν, ΜΕοίᾳ. 

ΧΧΧΊΠ]. αὐτοῖς Μ.} ΜΙ. αντ. Χ. , αὐτοῖς 1Ψ΄, 445 54) 744. 75» 

ἕῳ ιοὐ ἦν 14. τ΄ Ασεδ. αν. 2. ὥοοῦς. Αὐταὶ. τ. δθψας. δηλ. Βα, 
τοῖς υἱοῖς 1} α τοῖς Χ. Γαϑ καὶ τοῖς νἱοῖς Ῥ.] Ρ. χαὶι τοῖς υἱοῖς 

Γαδ ιό, 218, 30, 32, (4) ς7, 73» 73. 77. 85. τού, 1τοϑ8, 130, 131. (δῖ, 
Νις, (ὐδογρ. τοῖς νιοῖς 5] α τοῖς πῃ. Ι-. Ῥουξν»} Ρχδιμ 

16, 49 131. (χε, Νιως, δἴαν. Ρχξειμ 1οὔ. Ῥχϑνημ (οτηρ]. τῷ 

5.ασε!}) τῷ νμισν 1], )ς. τὸ γμισν (ἔς) τό, τοό. φ.λ.}) τῆς 

4.}.. ΔΙΑ, λίχνασση) Μανναση Χ. λίκινασση Αἰεχ. ἐχρτὶ- 

γσιυπῖ λίανατη Οεὺγ. Ἀπῃ. 1. δίήφυς. Αγῃ). 4, υἱῶν} νιω Χ. 

1 τὐς ἀρςυΐυπι ὑγαπιυπι Απῃ. «τ. αἰαυς. Ατπι. Ἐά. Ἰωσὴφ] 
εὐρηπιυηῖ Ἰωσὴπ Ἄπῃ. 1. αΐσυς. Ατη. Εά, ἐχρτίπης Ἰωσὶς Θεοῖς. 
Σ νῶν Σιὼν 44). ς ςν» 7. τού, (Ὀπρρὶ. βασιλίως 13] τον βασιλ. 

"ς8. Αμεῤῥ.) τῶν Ἄμοέρ. 4.2.) 54, (0, 73, 74. 7». 84. τού, 1ι18, 134. 
(ὑπιρὶ. ΑἸεχ. βασι ιν 1] γην το. ὋὯγ] “ ὧς Ατν. 

γμεις ϑιαδησ. ς9. ΑἵΓ- 

Σ.32. τῆς Βασ,), τῆς 18, 64» 128. τῆν γῆν} α τού. τᾶς 
τολ.} Ἔ αὐτὺς ζ2. Α τας Λῆη. ᾿᾿ αἰἴαυς. Απη. Εά. σὺν 

τοῖς ἐθ.} “εἴ ἐοηβηία δἷαν. Οὗτος. α Ατῦ. τ. 2. αὐτῆς) αὐτοῖς 

39, 75. ΔΙά, αὐτῶν Ν]1. κα 2... υμο]» ἱποίυάϊς ΑἸοχ. τῦλ. 
σόλεις 25] εἰ “νδει 

κύχλω) “Ἢ ἡ ὰ 

τ΄ὸοῦς 7: κίχλῳ) χυχλω πολ, τῆς Ὑ. 7ζ. 

Ἄπη. 1. ρας, Αππὰ. Ἑὰ. τῆς γ51} α ἴς. 

Απὼρο τν 2 

ΧΧΧΙΝ. τὴν Δ.} α τὴν 110. Δαιβὼν) Δαιδωθ τς, τό, ι8, 

48, 12, 52, 04,73, 8:., 131. Ολ. Νὶς. Διδωθ 7), 128. ἢς ῥγίμηο, 
«ἃ ἔπρογ ε εἴ αἱ (μι γλίςσιρε. γήππδ τῦδηὰ 130. εχρηπις Δαδὸϑ 
δίαν. Οὗτος. Διεξων ΧΙ 30, 5ς:. Οοπιρὶ. Βαιὼν τού. ἐχραπιε 

Διξωνὶ (τοτρ. ἐχρεπιυπῖ Δεδὸν Απιι. 1. αἰΐφυε, Απτῃ. Ἐά. καὶ 
αὖν Ατ.,] καἃὶ ὃς. α χαὶ τοῦ. ἐς πε Αγαρωδ Χ, ΧΙ, τς, 18, 

λᾶς ζῷ ὅς. ἃ, 72, 76, δὲ, τοῦ; 128, 134. (Ὁπιρὶ]. ΔΙά, 1 ρῶς 

Απτς τι αἰῆηυς, Απτ. Εά, Ταρὼθ τό, 30, 2, ς7,), 73ν 77» 131- 
ΘΟ Νιας, ΠΧ τίσει ᾿Ἄγαροϑ δῖλν. Οἴγος. εχργιπης ᾿Αταξωθὶ στο. 
καὶ υἱ(.) κα τοῦ. ᾿Αρον 9] Δροῦλ τῳ Αρωηλ 7ς. ἐχρηπιξ 
Δροι;  Οὐδοτρ. 

ΧΑΧΝ, Καὶ τὴν 13] α καὶ τοό. -Ἐ γῆν υηςὶς ἱποϊυί, ΑἸεχ. 
Ν αιν Πμροή 0) σι αὐσυϊο ἱπῖετροῇῖο, Αγαδ. τ. 2. Σοφαρ) 
Αϑαξωσ Ργαπλίτῖς εὑπὶ ᾿ς ἤρπαῖυπι 1 Δ΄. ᾿Αφαρῶθ (Ὁ κὰκ ἰπ ςπαγαέϊ, 

τ ΑἸεχ. Σωξὰρ ΙΝ, ΧΙ, 18, ςς, ὅ4ῳ. Αἰεχ. Τρ, 
Σεσαν τὰ 28, ς2, 77. 13. ΑΙμ. Οὐδ. Νὶς. Σωφαν 1ις») 29, ζ9. 
οδονς ΔΙοᾳ. Ὥφαν 82. εχρήπιςτ Σεφαν δῖαν. Οἶγοζς. εἼχργπιξ 

Σωταν Οοοῖρ. εχρήπηηι Σωπὰρ Ἀπῃ. 1. αἰΐφυε. Απῃ. Ἐὰ. 
Ἷχζ:) ἐχρήπαῖ ᾿Αζὴρ δίαν. Οἴτος. χαὶ ὕψωσαν αὐτὰς] τηᾶγρο 
ἐσθ ἐνοϊλία φυϊάεπὶ δὰ 24. σοι, Γοὰ ἔυς, υἱ ν]άεϊιτ, τείεγεπ 4) 'π 

[ποι ν. Ἠεδγαϊοὶς οὈίοἰ ι]8. καρ ἐδο ἐε ]ρίαδεὶ 131: εχρεϊπμι ἰς τὴν 
Ἰογείαλ (ς.) Ἅπῃ. Ἐά. Ἴεχρήπμι μἰς ἐ Οἷα Αγ. 3. 

1: ἴσο εἶα Ὧ, 

᾿. 

το ον 

ΧΧΧΥ. τὴν 1}  ὕδογζ. Αἀγπιεπὶ Οοάά. εἰϊφυῖ. Αππ. Ἐά. 
Ναμρᾶν] Αμραν Χ, ι8, 18, ς9, 71. ΑΙά. ΓΙρίί, Αμφραν 11, (κα, 
54. 5ς, 1ο8, 118. Αμξρα 44, τοό. Αμραμ !ΊΝ, 29, 57ν 64, ὃς. 
Αμξραμ ΧΙ, τςν τό, 33, 73»), 77. 158, 130. (τ. Νίς. Αμδραμ χαι 
τὴν Ῥαμ (6) 131. Αραμ 3... Ναμῦρα 74, 76, 134. Ναδραι 82. 
Νιαξραν8ῳ. Ναμρὰ π᾿ «βγλξϊ. πήϊπογε Αἷεχ. εχρειπιθπι Ναμραν 
Ἀγπιςηὶ (οὐά. αἰᾳφυ!. Απη. Εἀ. ίααπιόνανε δδν. Οἰτοζς. Βι9ι- 

αμρὰμ 53. 16. Βηϑνηαμραμ ς8. Βηϑίιαμραμ Οοπιρί. Βαμλπαμνα 
ΑἸδ. τ..2. δοιλκάνινα Οεοῖσ. Βαιϑαρᾶν) Βαιϑαρραν Χ, τόν 
28, ςό, ς8, ό4, ὃς. ΑΙ“. (οιπρὶ. μὶρ,, Βιῶϑαραν ςς. Βεῦκρραν 
3.ο. Βαϑαχιραν γ1. Βαιϑαραμ 18. Βεϑαραμ ς3. Βαιϑωραν 74, 
"6, 8., τού, 134. Κεϑωραν )ς. Βαιρὰν 129. Βαιϑαρῤρὰ ΛΔ]οχ. 

Βειάανεν Αττςμὶ (σά. αἰίᾳυ). Αταν. Βα, ήσαν ανανὶ δον. 8οιῥα- 

γάναπ, ἰεὰ [ωρετ ἂγ {ν ἰλῦας ἐεςυπάς μος ρυηξῖα, Αστῃ. τ. 

ἐπαύλ.} πολεὶς ἴδῆῖαμν 111. χαὶ αἰπαυλεῖς (0) 130. 

ἰ σμαγαῦζ, πηοσς Αἰςχ. 

ΧΧΧΥΠ. Καὶ 1] μα 8ιλν. Οἴτοξ. 
τού. Αἰά. υἱρ Ῥονξην)] Ραδιμ 44, 1321. (ὕὐλ-. Νίο, δίαν, κ- 
ξὴμ (οηνρί. ᾿Ἐσιδὼν)] Εσσεξων ι8, )ς. εχρείπις Ἐσεδων! Οεοί. 
εχργίηνσπι ᾿Ἐσδὸν Ατπι. τ. εἴ [}} (οὐ, Ασπιξωῖ, ἐχρηπιυηῖ ᾿[εσεδὼν 
Απηοπὶ Οοάά. γεϊϊφυ!. Ατιη. Ἐὰ. καὶ Βλ.} , χαὶ τοῦδ. Ἐλεά.- 

λην] τὴν ργκιητυπί )ς, 1οϑ. (οπιρί. τὴν μωβιις σαι ΝΕ ἤρ- 
παυῃ) ΠΝ. κίεπι Ὁ ὃς ἴῃ σδαγλέξ. πηίμοσε ργαεπλτῖ ΑἹεχ. Ἐλιαλη 
Ἰνοῦς τ, 18, 48, 44 ς6ό, ς8, ζ9, 64, 71, 71ν 76, 8ς») 108, 118, 12 

130, 131) 134. (οπρί. ΑΙά. Αἰεχ. μέ, (δι. Νιὶς. ϑδίδν.Ἅ Μοίᾳ. 

ἔλεαλι τό, τοό. ἔλαλημ, (εἀὰ εὐπὶ Ε δὰ Ἰηϊυσι ροῖολ δὐ)εῶο, ἢ. 

Ἑλιαλημ ΧΙ. Ἐλιεανη (ἢς) Χ. εχρήπικ ᾿Ελουαρὲ Οδοηζ. εχρη- 
πυπὶ Ἰελιελὲϑ Ατηι. σ᾿. αἰΐψυο, Ατγην. Ἐά. Καριαϑαμ) τὴν ὑγι8- 

τηταπῖ 18. (οττιρὶ. ῥγαιηιας ἰάςπιὶ ον δς ποίσῃ ΓΝ. ργαεπλῖς 
κίε Ὁ Ἀὰ ἰῃ «ςδαγαέϊ, πίθοσγε ΑἸεχ. Καριαϑαιμ Χ, ΧΙ, τς, τό, 

18, 8, 20) 30, 44) ς2, 64, 74, γ6, 84, ὃς, τοό, 128, 134. ΟΟπΡΙ. 

ΑἸά. Αἰεχ. 1ρή. (αι. Νὶς, δῖαν, Μοίᾳ. ἧς εχ ςοιτ. (4. Καρια- 
ϑὶμ τοϑ, 118, Καριαϑαν γ,. Καριαϑαιν τό, ςς. Καριαϑαχν 
((-ς) ς8. Καριαίϑαμ 11. Καριαϑ' 82. εχρηηνς Κααριϑὲμ δίαν. 

Οἴἶτος. εχρηήϊπυπι Καριεϑὲμ Αττη. «. αἰϊΐᾳφυς. Απη. Εἃ. -Ἐ καὶ 
την Νά πω (ἔς οὐπὶ ἢ πτεγα ἐνδηΐ3) τό. - καὶ τὴν Ναξω ΥἹ]Ι, Χ, 
48, 29) 32, 52, ξς) 57, 04, 77», 83, 8» 131. Αἰαά, 1 ἰρί. (δῖ. ΝΊς. 

Ατῦ. τ. 2. -Ἐ εδάξῃ), ίεὰ Ναδὼ ἴω οἰιλταᾶι. ταΐποτς, Αἰόχ -1- καὶ 
τὴν Ναδαω 44. -“Ἔ καὶ τὴν Νχξαν ΧΙ, 18, 74, γ6, 84, 128, 134. 
Ἔ Ναξαυ τλητυπὶ τοό. -- καὶ τὴν Ναξωθ ΙΝ, ςό, ςβ, το. Οοτορὶ. 
“ χαὶ τὴν Αξωϑ γ2Δ. - καὶ τὴν Βαμὼ 111. “ εἰ Ναόον διᾶν. 

Οὔτοσ. -Ἑ τ Νεδο Αππηξοὶ (οὐ. ςοσρί τες. Αστη. Ἑά. 
ΧΧΧΥΠΙ. τυιρικειχυκλωμίνας} τεριχυκλωμένας 44) 71) 75, 84. 

Οοπιρὶ. περιχυκλωσμεένας (ς) 53. τεβικεκλυμένας ς(4. περι- 
χυκλωμένης (60) 1ο8. -Ἐ καὶ τετιχισμενας ς4,) ζ. ἐεχρεϊπηυηϊ πε- 
φιτετειχισμεναᾶς ταρῖυπι (ᾳυοα δ γπηηΔοἢὶ οἵδε ἀἰςοίςιγ) Αὐτη. 1. αἰ ϊαις. 
Απη. Ἐά. φτιρικεκαλυμμένας, τς, 18, 48, ς2, ςς, 9, 64, 71, 73» 

ὃς, 128, 110, 111. περικεκάλυμμενον ι6, (ατ, Νίς. σερι- 

χυχλωμένας ἰῃ οἰλταῦι. τοῦτα Αἰεχ. ἐπ εἰ εμέ εἰς Ατδὺ. ι. 2. 

καὶ 
ΛΕ ’ 

καὶ ἐπῶν, εις 

ε .3!λᾳὴ φ 

εὑ κοὺ Χ, 5 ζ, 

Ἔ ονομα ουπὶ Ἂς ῥγατη ο ΓΝ. - ὀνόματι ς8. -ἰ- ὀνόματι 0 »ξ 

ἴῃ εἰλιδέϊ. πίθος Αἰεχ. Ἐς ποριὶπί ῥα; ἐόν στη δ Ργαη ο Αταῦ. 

1.2. Σιξαμα) Σεξιμα ς4. Σιξαμαν 82, 130. Σεξασμα τοϑ, 
118. ϑαμα ΑΥΆΡ. 1.2. δϑαῤαηιὶ Οεοῖα. ἐπωνόμ.) -ἴ- ἡἱίανι νεὶ 
4114: Αταῦ. 1. 2. χατὰ τὰ ὀνόμ.} ἐπ᾽ ονομασιν ΧΙ. 
129. λα δὶς κατὰ ς3. α τΖ Αγῃ 1. δίφυς. Αττη. Ἑάὰ. 
τῶν} αΑἿΝ, ς3. τῶ ὀνόμ. 2) κατὰ τὰ ονομ. ς3. πασιεν ἢπα 

ἀπὶουΐο Ασπι. 1. δἰἴίφυς. ἄπο. Εά. τυύλεων] -ἱ- αὐτῶν )ς. 

δόμ.} ὠκονομησαν (Ώς) 131. ἐπωκοδόμ. Αἰά, 
ΧΧΧΙΧ. ἐπορεύθη} ἑυόγμηε Ατηιςηὶ Οοαά, αἰϊφαΐ, Αγπι. Ἐα. 

“Ἔ Οἱν δῖαν. Οεογσ. υἱ"ς] 21 (ἰὰ ποπιϊηλτῖνο ρἰυγδ!) Αταῦ. 3. 
"Μ 

.Ὶ 
α κατα 

᾽ 
ωχο- 

᾽ 

αυ-͵ 

Κα, ». 



ῃ 
᾿, 

ἜΤ ΕΝ Ι" 

ὯΝ 

ΑΡ͵1.9ΘΜΟ6 1. 

τὰς Ναδὼν ἐχ τὰ ὀγόματος αὐτδ, 

ΚΕΦ. ΧΧΧΠ, 
Μαχὶρ υἱβ Μανασσῆ Γαλαὰδ, χαὶ ἔλαξεν αὐτὴν, χαὶ ἀπώλεσε τὸν ᾿Αμοῤῥαίον τὸν χατοιχδντα 
ἐν αὐτῇ. Καὶ ἔδωχε Μωυσῆς τὴν Γαλαὰδ τῷ Μαχὶρ υἱῷ Μανασσῆ, χαὶ χατῴχησεν ἐχεῖ. Καὶ 40. 41. 
9 ἃ, ς ρ ρ 32 ΄ ἂν» Ἂς, » . Ψ . 9. “᾿“ Ὁ» ΄ )Ξ ΙΝ 2 ᾽’ 

Ιαχΐρ ο τ Μανασσὴ ἐπορεύση, χαὶ ἐλαδε τὰς ἐπαύλε!ς αὐτῶν, χα! ἐπονομᾶσεν αὐτὰς ἐπαῦλεις 

Ἰαΐρ. Καὶ Ναξαὺ ἐπορεύσϑη, χαὶ ἔλαξε τὴν Καὰν χαὶ τὰς χώμας αὐτῆς, χαὶ ἐπωνόμασεν αὐ- 42. 

ΚΕΦ, 
» ς Ἢ ϑῷ .- Σ εν ΓΝ “" 3 ρ 9. ΄ Ν Ζ 9. ΄᾽ » - ΧΧΧΠΠ, 

ΚΑῚ ὅτοι οἱ ςαϑμοὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, ὡς ἔξηλϑον ἐχ γῆς Αἰγύπ]α σὺν δυνάμει αὐτῶν ἐν χειρὶ τ, 
Θϑ -» »» ςΞ Ψ .ς ΦΨΦ Ν 2 Δ 39 Ὁ. ΠΝ ΝΝ Ἃ, 2. » ἈΝ εΖ7 

Μωυσὴ χαὶ Ααρων... Καὶ ἔγραψε Μωνσὴς τὰς ἄπάῤσεις αὐτῶν, χαὶ τς ςαῦμες αὐτῶν διὰ ῥή-- 2. 

᾿Αχῆραν ἐκ Ῥάμεσσῃ τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ 5. ματος Κυρία' χαὶ ὅτοι ςαϑμοὶ τῆς πσορείας αὐτῶν. 
ρο ᾽ὔ ο. » ρ᾿ Ν᾿, ἰω 7 ρος 5» 7 "»" ΄ 3" ς εν»}) ν. 

τῇ πεντεχαιδεχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μηνὸς τὰ πρώτξ, τῇ ἐπαύριον τ Πάσχα ἐξήλσον οἱ υἱοὶ Ισραὴλ 
ΠἽ . - , 

ἐν χειρὶ ὑψηλῇ ἐναντίον πτάντων τῶν Αἰγυπ]ίων. Καὶ οἵ Αἰγύπ]ιοι ἐϑαπΊον ἐξ αὐτῶν τοὺς τεῦ -- 4. 
’ ͵ ὧς 3 ,’. »’ ρ», 7 9 ἴω 9 ᾽’ ". 3 ρῷ ρῷ 5. κνὦ 

γηκότας πτἄᾶντας ὃς ἐπάταξε Κύριος, σὰν πρρωτύτοχὸν ἐν γῆ Αἰγύπ]ω, χαὶ ἐν τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν 
4 ἣ νΝ 39 ’ ΄’ 

ἐποίησε τὴν ἐχδίχησιν Κύριος. 

δαρτιπηῖς ἔκγονος ϑῖλν. Οἴἶτοῦ. Ὄὀχργπηῖς υἱωνὸς δ5ϊδν. Μοίᾳ. 
ΧΡ] Μαχεὶρ Χ, τό, 29, 32, ξ09, 64, 7157 131. (οπιρὶ. ΑἸΙά. ΑἸεχ. 

1ὰρῖ. (αι. Νῖς. υἱΒ} υἱὸς Χ, ςο. Μανασση} Μαννασσὴ ς0. 
ΑἸοκ. εχρήπιυηι Μανασση Θεοῦ. Ασπη. 1. δ απε. ἄστη. Ἑὰ. Γα- 

κὰ λαὰϑδὶ εἰς Ργατηπυπο 1], Χ, τό, 18, το, 32) 44) 53) 54) ζύ, ς7, τ. 
80) 64, 73. 75» 765 77. 82, 84, ὃς, τού, τοϑ; 118, 128, 129, 130, 

131, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. 1ἱρύ, Ο:. Νίς. 8[αν. Θεοῦ. Ασηι. σ. 4[11- 
4υε. Αστη. Ἐά. 

Αἰεκ. Γαλαδ ᾽ς. Οεοτρ. ἔλαξεν)] απολαξεν 

(Δρ) 19. απωλεσεν 1ο8, 118. εόῥεγεπί Ατστηθηὶ Οοὐά. αἰϊφυ!. Αγση. 
Ἑά. ἀπώλεσε] ελαξε το, τοϑ, 118. 2εγάίάενεπ Αττλεηὶ Οοαά, 
αἰἰχυ!. Αἰπῃ. Ἑά. κατοικῶντα )} οὐπὶ  ποίδης Ι΄. ΑἸεχ. 
αὐτῇ] ἐς Οεοτρ. 

ΧΙ... Μωυςσ.) Μανασσης {. τὴν Γαλααδ] τον Γαλααὸ ς3. 
ζαϊαϊ᾽ “υτὰ αὐιϊουϊο ΟΘ΄ οσγρ. Μαχὶρ) Μαχειρ Χ, τό, 29, 32, 6... 
σι. Οοιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ρ΄. (αι. Νίς. Ῥιόοορ. ἴῃ (αι. Νὶς. 8 ]. 

Μανασσῆ] Μαννάσση ς9. Αἰεχ. εχρήπυυπι Μαναση Οεογρ. τη, ᾿. 
δίηυς. Ἄττῃ. Ἐῤὶ. Μανασση-- Μανασσῆ ἴῃ ςοη). 41] α αἰϊζεγυῖσ. 

εἰ 416 ἰϊς ἰηϊεηδοεης ΑΥᾺΡ. 2. κατυκησ.) κατωχισ. τό, γ1. 
χατωχῆσαν 28, ζ2. 737) 8ζ5) 1321. 

ΧΙ. Καὶ 15] α δ8ϊδν. Οἴτορ. 
(Ὁ, 76, 82, ὃς, τοῦ, 13:1. (δῖ. Νὶς. 

64, γι. 7ς. ΑΙά. ΑΙεχ. ἴωρί. Αταῦ. 3. Εἰαειρ ΙΝ. εχρήσε Ἰαὲρ 

δίιν. Οὗἶτορ. εχρυΐηνς Ἰαρερὶ ἱπ τἢ Ἰοςο, Ἰαὴρ ἐπ 25, ΟΘεοτρ. : 
τ} δέει ϑῖλν. Μοίη. Οεοτρ. Μανασση) γε να τὴ ς9. Αἴοχ. 
ἐχρήνησης Μανάση Οεογρ. Αὐπη. 1. αἰϊΐαυς. Απῃ. Ἐά. καὶ ἔλ.] 
α καὶ Απη. 1. αἰΐἴχις. στη. Ἑά. τὰς ἐπαυλ.} εαϑεῖδα οὐτη. ἃτ- 
τἰἰσυϊο Αστῃ. ᾿. αἰἴσυε. Ατππη. Ἐά, καὶ ἔπων.------ἔλαζξε ἴῃ σοπη. 
42) αἴας εἴ 488 115 ἰητεηασεπὶ 44. ἕπωνόμ..1] σάἀποπιίπανενμηὶ 

ϑ8ιν. Μοί. αὐτὰς} τας γ:. ἐπαύλ. 25] -Ἐ αὐτῶν γι, 7ς. 
α Αιγδῦ. ς. 

ΧΙ͂ΙΠ. Ναᾷξ. ὑπ} ἐπορ. Ναξ. ς3. Ναξαὺ] Ναξχξ 82. 
Ναδαυναν 8. Ναξαν ΑἹά. διαν. Οἶτορ. -ἔλαξε] - τὰς το- 
λεις ἀντων ἡγοῦν τοῦ. -ἰ- ηγὲν ἰἀπίυπι (Ηῆς) 44. Καάαϑ] Καναϑ 
ἹΝν, ΧΙ, 44. 545) ςς, 71»).74, 75. 70, 82, τού, 129, 134. ΑΙ. δ8]ᾶν. 
Οὔἶτοσ. Ατηλεηὶ Οὐάά. Ὀλπῖεπι ποη οπληοβ. Ασηι. Εἀ, ὥς ἴῃ σδαγδέξ. 

τηϊποῦς ΑἸεχ. Κααναϑ 1Π1, Ατῶθ. τ᾿. 2. Κανααϑ Χ, τς, 18, 28, 
49, 30) ζ2. ς7») 50, 64. 73» 108, χ18. ρ΄. δι. Νὶς. Καάσϑὼς (ἢς) 

ς3. Καδααϑ 130) 111:. Ναδῤαιὰά Ἀτπι. τ. Ααπαά Οεοτρ. καὶ 

ἐπών.} α καὶ δῖαν. Οἴἶγος. εἰ αὐἰποπίπανεγηπὶ στα. τ. αἰἴαυς. Αστῃ. 

Ἑά. Ναξωϑ] Ναδαν 82. Οεοτρ. Ναύαση δίαν. Οἤτορ. ἐχ 
τῇ ὀνύμ.} ποπιοθ ΟΘΟΥρ. μχῈ ποπιοπ τὰπι ἀσίουϊο Ασπι. 1. 411Π|αὰς. 

Ατῖη. Ἐά 

ἐν 

Ἰαΐρ 15, 2} Ἰαηρ τ, 44, 
Ιαειρ Χ, ΧΙ, 1:8, 30, 30, ςς» 

1. Καὶ] α ϑ5ἴαν. Οἶἤκτορ. ᾿ οἱ ςαϑμ.] αὉΙΧ. Τιρί. Απη. τ. 

αἴης. Αὐτω. ΕἘά, τῶν υἱῶν} «ἰονιάε συην ἀγσυϊο Αταρ. 3. ἃς] 
ος 82. σαὶ (ἴῃ οἷ πατα}}) ἩπΠετ. ἐξηλϑ.}) Ἑ ἃ Θεοῖς. ἐκ γῆς 

Αἰγ.] ἐκ τῆς Αἰγ. ς4,) 6, )ς. εξ Αἰγ. 82. ε ἡεγα “Ἐκ γρίίογτπ 

Αὐτὴ. σ. αἴμφυς. Ασγηι Ἑά. 
11. ἀπάρσεις]) ἐπαρσεις 111, ΥἹΙ], 18, 209, 3» 59. 

74.) 76, 84, τού, 134. ἀπαρσιας (Π0) γι. 

πινοσς ΑἸεχ. αὐτῶν 191 , ς8, ςο. 

αταρτιᾶς 44) 

ἀπάρσεις ἴλ οΠματαΐ, 

Κυρίου} Θεον ς8, ς9. 

Μα- 

εἰς ὯὩὉ δέ Ῥγρπητς 1. ργαπιτς εἰς Τ᾽ κΚ ΝΟ 

ὃ ἐξὶ ρθε. τί " ἐρήμου. 

καὶ ὅτοι) ἀμ υέγο δἷδν. Οἴτον. οἱ τὰ 7. οἱ τ 18, 20, 32.045} 

ς4, ξ΄, τό, 64, 71) 74, 75» 76, τού, ὙΤΙ͂ 31. ΌοπρΙ. ΑΙ4. ΑΙεχ. 
λρή. καῖ. Νῖςο. Ασϑῦ. σ᾿ 2. -Ἔ αὐτῶν 82. “«Ε Ἰάεπιὶ οὐπὶ Χ ρτε- 

ἙΔΌΙΝ. -Ἐ ἴάεπι Ὁ Ἂ ἴῃ οἰγδέξ. τηϊπούε Αἷοχ. τῆς τοῦ. 

χαι τῆς πὸρ. 1} α,τῆς 18, ὅ4, 128. εἰ ργοξεδιοπει Αταῦ. 1. 2. 
2τοζείοπιπι ἅτις ἀγου]ο Ασπι. 1. δἰφας. Αἰτη. Ἐά. ὠς. 

11. ᾿Απῇρ.] καὶ απηρ. ΙΝ. τς, 18,32, ς(,), ςΒ8, 64, 128. ΑἸεκ. 

Ἡϊεγ. ΑΥΔΌ. 1. 2. ὅϊῖαν. Οὗτος. -Ἡ ΚΜ 7 γχαεί Οεοτρ. Ῥχμεσ- 

σῃ}] Ῥαμεσὴ τό, 44, 74.) 131. Θεογρ. τη. 1. αἰϊΐχαα. Αγηὶ. Ἐά. 
Ῥαμεσι 7ς9 τοό. Ῥαμεσσων 11. εχρήπις Ῥαμασσὴ (ορι τῳ 

μηνὶ τῷ τρ.}] ἐν ργαηλταπε 44) 74. τού, 134. δ8ϊλν. Ατηι. ἱ. ΔΙ Παι16. 

Ατπι. ἘΦ. χα Οορι. τῇ τοεντεχαιδ.} α τῇ 129. 
δικατη ς3. δικάτη καὶ τέμπη Οατ. Νὶς. ἐπ ργβηνααηῖ 5[αν. 
Ἀπ. 1. αἰΐφυε. Αππῃ. “Εἰ. τῷ τπρῶτ.}] α 84. Πάσχα] τ ἐπ 

πιεπίς ῥγίσιο (ρΡῖ. ἐξηλϑ.1] ἐξηλδοσαν 82. καὶ ργαιηίπαης Χ, 

48, 44. ς4) 745 73. 76,5 82, 84, τού, τοϑ, 118, 114. Τἰρῖ, Αταῦ. 1. 2. 

Χχαὶ ΤΠΔΓΡῸ ὅς. ὑψηλῇ} εχρείπυσης ὑψηλεμένῃ Ατπὶ. σ᾿. αἰπαα, 

“. 

ΤΊ ὩΈΜΤΙΥ αὶ 

Ατηι. Ἑά. ἐναντ.} ἐναντι 84. Ῥγοζορ. ἴῃ Ολτ. ΝΊς. δὰ 1. δἰ οὐν απ 
Ἄγδθ. :. 2. πάντ. τῶν Αἰγ.} των Αἰγ. παντ. ΧΙ; 44, 84, τού, 

ατῶν ΥὟΠΙ, 121. 1205 134. 

ΟΝ, Καὶ 1] α τὸ. μα 8ϊαν. Οὗτος. ἔϑαπῆ|ον] -ἰ ἢὶς, πες 
Πδθεπὲ πιοχ, οὖς ἐπάταξε Κυριος ΙΝ. Ηΐεῖ. Αταθ. τ. 2. 
λ 54. 739) 82. Ῥτόοορ. ἴῃ (δῖ. Νῖς. «ἡ 1], σεογρ. 

αὐτ. τοὺς πεϑν.]} τες τεῦν. εξ αὐτ. 19, τοϑ, τ18. τὰς τεῦν. ἀνα ΣΝ 
οὐ] “ν Πριδηῖ ΓΝ. Αἰεχ. οὐπιὶορ οὶ πρηδης ΑΥΔΡ, 1. 2. 
τας] αὐτῶν τ΄. ζ4γ 75. 82. αὐτῶν τΑπῖμπ) Ῥγοςορ. 1, ο. -Ἐ ἐοε Οτοτρ. 
οὃς] οσους τς, τό, 18, 28, 29, 32. 57») 59) 64. 73, 77, 82, ὃς, 128, 
130, 131. (οπρὶ. Αἰεχ. 1ἱρῇ, κι. Ν}ς, ἐπάταξε] ἐπατασσε 
18. -“Ἡ εχ ἐς Ὅεοτρ. Κύρ.} ο Κυρ. ς8. τᾶν τρωτότ.] εἰ 
ἠδ ονιλιός ῥγϊμιορεμι ΔΥΌ. τ. 2. ομίπον βυϊποσοη ἕο: φογαπε ΟΟΡ. 

Ἀ6’ ῥγιιορόμΐος Ἄττῃ. τ. 41Π 706. Ἄσιῃ. Εά, 

Αἰγυπῆου ς3, ς4,) 7535) 82. Αἰά4. Ηϊΐετ. 
απὸ. Ατ. Εά. οὐπὶ», Πεπαὶ ΤΨ. 

Πσηλπὶ ΑΥΔΌ. 1. 2. τὴν ἐκδ. Κύρ.] Κυρ. τὴν εχδ. ΓΝ, ς3, τῳ, 75. 
Κυρ. εκ. 82. Κύρ. υἱτ.] ἀαττσυθαπι ῥγαγαίτις ΟΘ΄ οτρ. 

ν. Καὶ ὦπαρ.] κακαὶ 73, 130. καὶ ἀπῆραν 35. ΑτΑΌ. 3. σεογρ, 

απαρ. δὲ Ν1], τς, τό, 18, 28, 29, 30, ς2, ς3, ςζ) 57, ς8, ζονόψ ὃς, 
158, 131. (ΟπρΙ. ΑἸά. ΑἸεχ, (δῖ. Νῖς ᾿Ἀποπγιῃ. ἀρ. Απιῦτγ. 

Ῥαμεσσῃ) ῬΡαμεση τό, 44. ς. Ὅεοτρ. Αγ. 1. δἰ σας. Ατιη. Εά. 

Ῥαμεσσης ΙΝ. πααρενέθ.} καὶ ταρεν. 32. (ὕξογσ. παρενεξαλλον 
ΙΝ. ,Διδ. 3. Σοκχώϑ) Σοχωθϑ Χ, ς1, ς 9 74. “6, 82, 134. 
Τρ, Ἀποηγπι. ἃΡ. Απιῦγ. ΟΧωθϑ 71, 120. Οχχωϑ τό, ς2, ς7, 
73. 77, 85. 131. (δ᾽ Νίςο, ἐχρήπης Σουχὼϑ Οὐρῖ, εἀχρηπηῖς Σο- 
κωθ ΑΥΠ]. 1. δχργίηγς Σοχύϑ δῖαν. Οἶτορ. Ἔχργίμῖς' Σαρῦϑ' 
ΟΘεογρ. δοοήοέ ἴῃ ἴεχῖι, (τἀ ποῖβτιγ ἴῃ πηαγρὶπε αἰϊα Ἐχοπηρίατία “4ι[α- 
Οὐ νεῖ “ιῤαγι Ὠλθετε, Ατὐδὺ. 3. 

ΝΊ. Καὶ ἀπάρ.] καὶ ἀπηραν 11. ΨΤΙ, Χ, τς, τό, 18, 28, 10, 49 
ςς; ς75 ς8, 64. 74. 75. 8) τού, τοβ, 128, 130, 131, 134. (ΟΠΗΡΪ, 

Τιρί. (δῖ. Νὶς, σεοῦρ. χαὶ Ἡρᾶν ςζ9. “- γιωπητζυας ἤπε ὥσπο 
ἢηδιὶ Αταρ. 1. 2. ἐκ} εξ τό, ς), ὃς. Σοχχῶσ} Σοχὼϑ 18, 
53) ζ459745773» 765, 82, 134. ρ΄. Οπρ. ἵν, τ4τ. Δποηνπ. 8Ρ. Ἀπιθτ. 

Οεοῖρ. Οχων γ1. Οχχωϑ τό, ς2, ς 7, 8ς») 110, 121. (ὐαῖ, ΝΊΟ. 

ἐξ αὐτ. 
ἐγώ ( ορῖ. ἐξ 

077- 

ἐν γῇ Αἰγ.] ἐν γὴ 
ἡΥ ἥὴσγριὶ ΑἸ. τ. Α}}1- 

οὐ Ἡ Πρηαῖ ΑἸεχ. οὐπὶ τὼν 

Καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ ἼΟΙΔῚ ἐκ “ΕΑ ΕΘΟΙ, ταρενέδαλον εἰς ς. 

Σοχχῶν. Καὶ ἀπάραντες ἐκ Σοχχῶν, ππαρεγέξαλον εἰς ὡὐω- 
αι ὁ αι διάι νας ΕΗ π 

6. 

ΝΥ “συ ῳ βιν 

Χ ὦ ἃ 

ον 5. 
4: Ἂ κα 

ταν- 

ι- Ὁ} 



ΑΡΙΘΜΟΊΙ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΙ͂. 

Καὶ ἀπῆραν ἐχ Βεϑᾶν, χαὶ παρενέδαλον ἐπὶ τὸ εὅμα Εἰρῶν,, ὅ ἐφὶν ἀπέναντι Βεελσεσφῶν; χαὶ 
ππαρενέξαλον ἀπέναντι Μαγδώλου. Καὶ ἀπῆραν ἀπέναντι Εἰρῶν, χαὶ διέξησαν μέσον τῆς 9α- 

λάσσης εἰς τὴν ἔρημον" χαὶ ἐπορεύϑησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐρήμου αὐτοὶ, χαὶ πσαρενέ- 

ξαλον ἐν Πικρίαις. 

ὑδάτων, χαὶ ἑδδομήχκοντα ςελέχη φοινίχων, χαὶ πσαρενέδαλον ἐκεῖ παρὰ τὸ ὕδωρ. 
ἐξ Αἰλεὶμ, χαὶ ππαρενέξαλον ἐπὶ ϑάλασσαν ἐρυϑράν. 

Καὶ ἀπῆραν ἐκ Πιχριῶν, χαὶ ἦλθον εἰς Αἰλίμ' χαὶ ἐν Αἰλὶμ δώδεχα πηγαὶ 
Καὶ ἀπῆραν 

Καὶ ἀπῆραν ἀπὸ ϑαλάσσης ἐρυϑρᾶς, 

χαὶ πσαρενέξαλον εἰς τὴν ἔρημον Σίν. Καὶ ἀπῆραν ἐχ τῆς ἐρήμου Σὶν, χαὶ παρενέδαλον εἰς 'Ῥα- 

Καὶ ἀπῆραν ἐξ Αἰλὲς, χαὶ πσα- 

ΕἸ τὰς εν. Ἐλειμ εἰ Ὠὶς εἰ μδυΐο ροΐξ ἱῃ οοετθδεε ΓΝ, 
ΧΙ, τό, 30, ς2, 43» 9, 73. 77. 130. ΑἸά, Οϑοῖσ. Α΄η. :. αἰϊίᾳιι. 

Ατπι. Ἑά. Αἰλειμ. οἱ ἧς ἰπΐγα ἴῃ ἢος οοῦν. ΝΙ1, Χ, γι, γό, 82, 1119 

Αἰλημ, οἵ ὅς ἴα ἢος οομ). γυγίυς5, 18, 

13.14.- φαχά. Καὶ ἀπῆραν ἐκ 'Ραφαχᾶ, χαὶ πταρενέδαλον ἐν Αἰλούς. 
1.5. ρεγέδαλον ἐν Ῥαφιδίν" χαὶ ἐχ ἣν ἐχεῖ ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν. Καὶ ἀπῆραν ἐκ Ῥαφιδὶν, χαὶ σσαρε- 

εἐχρ πη Σοχὸϑ δἷαν. Οὗτοζ. εχρείαιυπς Σουχὼϑ Οορῖ. ΑγοΡ. 1.2. Μοίῃ. 
παρινίς.} ταρινιδαλλον το, 84. καὶ ργγαταίπυης ΠῚ, ὙΠ], Χ, ες, τό, 

18, 44.) 5ζ, 57, 58, 64, 74. 7.. 8... τού, 1οϑ, 134. (οπιρὶ. 1ρί. (δῖ, 

δ Νις. εἰ.] ἐν 82. Βοισαν) Βουϑαμ ς8. Βοϑαν 71. ἐεχρεῖ- 134. Αἰεχ. 1ρ(. (δι. Νὶ-ς. 

.-“2 πρὶ Βυδὰν Αππη. 1. αἰϊΐχφυς. Απτι. ἘΔ. Σουϑαμ )ς. Ουὐϑαμ ςς. 

᾿ Οὐξὰμ {4 Οϑὲμ 82. 

. ͵Δαΐδτ. 

Οϑομ 82. εχρήπης Οὐσαν αεο. διάσν ᾿Αποῦγπι. ἂρ. Απηδγ. 

Βουιἐαὶ, ακ νἱάετυς, Οὐορῖ, δ ἐγ) ὦ «“"Ἱ Αποηγπν. δρ. Απιδζ. 
τι]  ΑἿΜ΄, τ8,.32, 44. ς3, ζό, "ς, 82. 84. Οοπιρὶ. Ἡϊες. Αποηγαι. 

ἂρ. Ἀπιῦγ, σεοψ. υἱςὶς ἱπουάϊς ΑἸεχ ὀ τῆς ἰρ.} ἐπ ἐχίγεπιθ (ἐκ 
ἐκνεἰϊπε ες. « «ἰζζεν!ο στη ἀππιςυΐο Οεοτν. 

Ν]11. Ηϊης ἱποριυπὶ πυπιεσᾶγε ἡλιίοπεν οὐπὸ ἰπεγὶ9 [ἰςὈγαὶοὶς 

ἈταΡ. 1. 2. οπα..] ἄππραν ΧΙ, τ29. Ηἰετ. Αποηγπι. ἅρΡ. Απιδε. 
Βουθα») Βουϑα ἹΨΝ΄, τοῦ. 
Ειάαα Ἡϊετ. Ἀπουγαι. ἃρ. 

Βομλαὶ, οὐ νιδεῖυγ, (ορί. καὶ τπαρινεξ. ι3] α καὶ ΧΙ, 

.2ῳ. Πίετ. Ἀποανιῃ. ἂρ. Ἀπιδτ. χαὶ ταρινιφαλοσαν 82. κα ἴῃ ίωο 
ἴοςο, ἐοά ᾿πίςτις κἱ ἄμεπὶ οἰδῦσῃ!., Οτχ. ἰω δι. Ν ς. οοἱ. 701. τὸ 

γι μ8} τὸ ἵν ΝῊ, 30, 44.. 4. ξτ, ὅν γ7γ4,᾽7ς, 76, 82, 8... 8ς, 
1τό, 128, 110. 111, 134. (οππρὶ. Αἰεχ. 10. (λι. Νῖς. Οτὶς. 1]. ς. 

α Ῥεπια, (κά βρήςει μας τεσεῆς πιδηυἢ, 16, 18. ΕἰρὼΜ] ἰρωϑ' ς2. 
(οπιρὶ. Αππ. ᾿. Ρωϑ 129. Ηρωθ 44. Αποργπι. ΔΡ. Απδγ. Ἔχ- 
μειτάς Ῥουϑὶ δίων. Οἴτοξ. εχρηπιε ἘΘὼρ Οεοες. εχρεπις Ἰαοι- 

εὉ9 Ἄπο. ΕΔ. ἐπι γεαπήσυης 44) ς 4) 74» 75. 76, 82) τού, 120, 
1:1... Βειλσιπρφ.) Βειλσιφων ὙΠΙ, ΧΙ, τό, εξ, 29, 44) (2, (4, ς8, 
κῷ, 74» Τόν 81, 8... ὃς, τού, 118, 128, 130. 131, 124. Αἰοχ. Ηἰες. 

Αδοῦνπι ὃ». Απιῦτ. Βειλσεφφων τς. Βιερισεμφων )ς. Οπξ. ͵. ς. 
ἐπρεπι: Βηλσιφὼν Οορῖ. εἐχρεπνις Βελφσιπὸν Ατπ). 1. αἰϊίφιςε. 
Αται. Ἐά. Ἴχρείσιτ Οὐελσιπὸν τος. εχρηπυϊ Βελσεθρὸν δίαν. 
Οἴἴγς. καὶ απυραν ΧΙ. Ἐ χαὶ πυρὰν ἀπὸ γομᾶτος τπι ΕἸρωϑ 
(4. 18, 74. 74, 76, 84, τού, 134: Αγαῦ. 1. 2. ἐ εδάεπι, πιῆ αυοά 

μδεαῖ Ἡρωσ, 44- δὶς μδδωϊῆς (ράά. χυοίάαπι τροπες [ηςετῖι ᾽π 
ταῦτ. 1ρ΄. α (δι. Νίς. δά 1. Ὁ ἐχόμενα τὰ Βοῤρα Οή. 1. ς. 

ἀπὸ Οὔκ. ἰΐς 114. 
Σουϑαμ ᾽ς. 

ἐΧ)] ἐξ τῳ 82. 

τιχρινίξ, 23] ταρινεξαλοσαν 82. α Ἀποηναι. δρ. Ασηρ. Μαγ- 
δ..)...} Μχγβολου ς3,) 9, 75. Μαγδολ 32. Οαἵ. Νίς. Μαγδωλ 

Ἰπεσεπυς ἐπ Ολε. Νίς. δὲ 1. Μαγδαλου 1ρί. δίλν. Οὗτος. εχρτεὶ- 
πὐς Μαγδωλων (ορί. ἐεἐχρήπιιηί Μαχδόλ Απῇ. :. δἰ φυς. Αππη. 

Ε΄. εχρτίπητ Ἀἰωοδωλά Οὐεογῃ. 
Χ111. Ηος ςοπιπιδ ουπὶ (44. υἵψυε δὰ 10 ςοπίπια α ς ζ. καὶ 

αἰπτο, ἀπ. ἘΠ.} α 7. καὶ 1], πῃ. 1. αἴαυς. Αἰτῃ. Ἑά. 

ἀἰπτρ.} ρτοίεδι Ηΐεσ. Αποην πὶ. ἅρΡ. Απιδτγ. ἀπτγρ. ἀπό. Εἰ. 

απιν. ἤξων απτρ. 71. ἀπίν. Ἐ5.} ἐκ λίαγδωλου 4.4) .4,. 8, 74) 
δος 76, 84, 1:29. εξ Μαγδαλου 134. εκ Μαγϑδὼλ ἢϊς πλουΠς 
υοξίαπι (οὐ. πιοπεῖ [ποεττὰ» ἰῃ πιλγς. 1 ρ΄. εἴ ἴΩ (δε. Νίς. δὰ], 

«. Ῥισἀϊγοιή ον. ἐα Δίας οἰρέδ ργαταστς (ογε. ἐα Ἀἤσροίο ὑτε- 

οτος ΑἸ5.... «απ αρείοίν Αταῦ. τ. 5. Ἑωρὼ5] ἴρωϑ ζ4. 

Λπηῃ. 1. Ἔρωϑ (ὐοπυρί. ἐεχρεπτῖς Χιρὸν᾽ 8.δν. Οἴτος. Ἔἐχρει πῆς 
οὐὐρῶϑ' Οθογζ. ἐχρατῆς “διρὼϑ Αππ. α. καὶ διίς. μέσ. τῆς . 
ες τὴν ἴ9.} πα νίατε εἰ ἀσίσιανν Ἀχαὺ. τ... 0 καὶ Ἀποηγπι. Ρ. 
Ἄπιδν. μέσ. τῆς 9.λ.} τῆς ὅλ. μεσ Ιν. στραν τῆς 9. τοβ, 
υ18,.. ἔς ἰπ εχ, ἰοὰ μεσ. τῆς 5αλ. τρᾶγρο, 1], ἀναμέσον τῆς 

αλ. 29. Αἰά, -Ἐ γαδγὶ ςυπὶ ἀπουΐο Αγαῦ. 3. εἰς τὴν ἕρ.} ἐπ 
1,501. ἩΝτ. κ Δρῦ. 3. διὰ τῆς ἐρ.} εἰς τὴν ἔρημον Υ]]. 
ὦ Εὐ]π Ἡϊετ. -ἘἙ  Ἐπσισεὰ ΟΘΟΥ͂Σ. αὐτοὶ, καὶ] καὶ ἀντοῖ ζο. 

α αὐτοὶ Ηϊετ. ΑἸδΌ. τ. 2.3. σεογρ. Ἀπη. τ. δϑϊᾳυε. Αττῃ. Εα. 
ἢ] νριαις} αοο δὲς “οπεί δας ΑἸτῇ. 1. αἰθχυε. πῃ. Ἑὰ. Ὄχρηπμτ ἰῃ 

ησπι. δηρυϊατὶ (ὑορι. 
ΙΧ. ἀπηρ.} ρνοξεὶ Ἡΐες. Ἀποῦνπι. αρ. Απιδς. Πικρ.] των 

1Π.κο. ς8. Πικριας 82. εχτδὶ! ζοπόκε Αστη. τ. δϊαυς. Ἄπη. Ἑά. 

γαὶ .9], Ἦκεσ. Ἀποῦντη. ἀρ. Ἀπιρς. ἦλϑον) πραρενεξαλοσαν 
σι εἰ) ἕν 82. Αἰλὶμ) Ελιμ 44. Ἀποηγαι. δρ. Απιῦς. δίαν, 

64. εχρεπες Ἡλὶμ, ᾿ἰς εἰ πέτα ἰῃ ςοπιταδῦς, Οορι. -Ἐ σσσαν υαεὶς 
ἱπεϊυΐ, δῖαν. Μοία. καὶ ἐν Αἰλὶμ} καὶ ἔκεισεὲ 44. αδὲ Ηἰετ. 
υδάτ.} Ὀ5 (ωτίρίυπι, ἐξ ἐδουράυαν υηςἰς ἱποϊυί, ΑἸεχ. ρελέχη φοιν.} 
φοινικες 82. Η!ετ. ταρενίξς λ.] παρενιδαλοσαν 82. παρενάδ. 

- παρινέδ. ἴῃ οοπι. 10} α αἰδεγιγ. εἴ φυα ἰΐ5 ἱηιεηδοοιῖ γ,. παρὰ 
σὸ ὅδ.) “Ψ ργγαπέπυης ΓΝ. ΑΙεχ. “σ᾿ Ριπητυπε Ασδθ. σ. ἃ. 
παρα τὰ ὑυδατα τοϑ, 118. Αποηγπηι. δρΡ. Απιδτ. (ορι. 

Χ. ἀπνρ.)} ἀπηλϑαν (ς) 120. Αἰλὶμ) Αλειμ 82. Αἰλημ 

18, 64. Ἐλειμ ΧΙ, τό, 30, ς2, ς3, (9, 73. ΑἸή. Ἐλιμ (οπιρί. 

Ηϊετ. Ἀποηγπι. ἀρ. Αἰπιδτ. Οεογζ. Αγαν. τ. αἰΐφυς. ΑἸτῃ. ἘΔ. οχριπιξ 
Ἠλὶα (ὐορι. καὶ 49], ΠΙοτ. Αποηνπι. ἃΡ. Απλθγ. ἐπὶ] εἰς τό, 

ξ7,).73: 3..λ. ἐρ.} δἔμεικὶ πιαγὶε γμόγὶ Αταν. 1. αἰ4θς. Ατηι. Ἐά. 
ΧΙ. ὁπηρ.] »»οτὔϊ Ηϊετ. Ἀποηγιῃ. δρ. Απιδτ. 

ϑ.λ.] επὶουΐυπι ργασσταης Αγ. 1. δΐᾳφυς. Ασπ. Εά. 

α Ηϊεγ. Αποηγπι. ἀρ. Αὐιῦτ. παρεν.---παρεν. ἰὴ σοι. 12} α αἰτοτ- 

υἵτ. εἰ 4υδ5 ᾿ὶς πε δοξηῖ 10. εἰς τὴν ἴρ.} ἐν τὴ ἐρημω Χ, τς, τό, 
18, 28, 30, ς2) 49, 64, 75. 77. 83, 130, 131. Αἰἱεχ. ρ΄, (δι. Νίς. 

Ἡΐεγ. Αὐτοὶ. 1. δἰἴφυς. Ασπι. Ἑά. Σίν) Σεὶιν ΧΙΧ, γι. Σινα ξζῳ. 
4111. Σιν ἰὰ οἰμησδαῶῦ, υὐἰηοσε Αἰεχ. ἐπ δὶπ Απη. ᾿. Σιίν-- Σιν 
ἰδ σοπη. 12} α ροϊχεη). οἵ υδὲ Ηἷδ5 ἰπθειδοσηι ζ9. 

ΧΙΙ. Καὶ 15], Απῃ. 1. αἰΐφυς. Αττη. Ἐά. 
Ηϊετ. Αὔοῦγτ. δρ. ᾿ἈπιδΥ. 

χαι ἡ] 

ἀπῆρ.} ργοε δι 
ἐχ τῆς ἐρ.} αν υΣ νἱάσετυς, ΑἸτῃ. Εή. 

Σ᾿») Σεὶν ΧΙ, γι. . ΠΠ1. διδῦες ἴῃ ςδασδόδ. πιίποτες Αἰοχ. ἐκ δὶν 
Απτ. 1. διίφυς. Ασπὶ. Ἐά. καὶ 25], Ηἰεγ. Αὔοηγπι. ἀρ. Απηδτ. 
Ῥαφακα) ΡῬκῷακαι ςΒ. Ῥαφακαν 1, ς2, 2). Ῥαφαχχ, υἱ νἱάετυτ, 
44. Ῥχφα ΧΙ. Ῥαφαειν 29ς. Ῥαφαχα ἴῃ οἰλγδέδ, τηΐϊπογς ΑἸοχ. 

Καρλαὶπ ᾿ὶς, (εὰ Καρλαὶν αἰϊοὶ, Οορι. Ἀασρεὲ Θεοῖς. Καρα Ατπι. ᾿. 

δι"ϊαις. Ατπ. ΕΔ. δδεράςλε ᾿Ἀποηγτη. ἂρ. Αἰπιδε. εἰ ὥς, (δὰ ποῖαι 

οὐαὶ Ἀεῆι εἰς ἢοὶεϊτὰ δὶς ρὲ πιυϊλῖυπι, Ηϊοτ. 
ΧΙΠ. Καὶ 13]., Αγηπι. 1. αἰθμφυε. Ατπτῃ. Ἐά. ἀπηρ.} 2 γ9- 

,“κᾶὶ Ἧμτ. Αδὔοηγηι. 80. Δπιῦγ. ἐχ}) εἰς (ας) 1Ψ΄. Ῥαφακα] 

Ῥαφαχαι ςθ. Ῥαφαχᾶν ζ2, 111. Ῥαφαχχ, υἱ νἰἠεἴυτ, 44. Ῥαξαὰ 

ΧΙ. Ῥαφαειν 29. Κρράαξα Ὠὶς (ορε. Ασρεὰ Οεοῦρ. Καρα Ἀπ. 1. 
δίηυς. Απ. Ἐά. δοράοδα ᾿Ἀποηγα). δρ. Απηδσ. Ηΐεσ. καὶ 4] 
α Ἦϊετ. ᾿μποῦγτω. ἅρ. Απηῦσ. ἐν] εἰς ΙΝ, ς4, 8, 74) )ς,) 84, τοῦ, 
.ι34. Αἰλές] Αἰλεις 82. Ελεις "ς. Ελις ζ4. Οορῖ. Ελιμ ΧΙ. 
Αἰλειμ 11. Αἰλην )γ1:. ἕλους τό, (9, 77. ἤαϊκε Αδοηγτη. ἃρ. 

Απιῦτ. ““ϊκ, Ηΐεγ. εχρωπϊς Ἔλεις Οδοῦρ. δλὴε Αἰτη. τ. αἰϊίχυς. 
Εὐπε ἴῃ ἰεχῖυ, δὰ “ἴον: ταᾶτρο, στη. Ἑα. 

ΧΙΝ. Καὶ 15], πη. τ. αἰδίᾳιιε. Αστιν. Ἐά. 
Ἡΐετ. Απουγιω. ὯΡ. Ασπῦε. ἐξ Αἰλ.} ἐκ Σ. ᾽ς. Αἰλὲς] Αι- 
λεμ Π|,. γι. Αλεὶμ 82. ἕλις (4. (ορι. Σιλις γς. Ἐλους ςο, 

121. Οεοῖξ. Ελιμ ΧΙ. Απ. :. αἰδίψυε. ΚΕ με ἴῃ τοχῖυ, (δὰ Αμν: 
τᾶτρο, Αππὶ. Ἑὰ. μζδἰμε Αποηστῃ. ἀρ. Αὐῦγ. “ας ϊασ. καὶ 49] 

αν Ηἰεσ. Λβοηγῆ). ἀρ. Απηῦτγ. ὦ} εἰς 32.) (4) 58, 74; 787. 84) 
τού, 129,9 132- ϑαφιδ'») Ῥαφιδειν ὙΠ], τό, 30, ςῷ, ὅς, 150, 131. 
Αἰά. Αἰεχ. Ῥαφιδὴν (9. εἰ ἢς ρτΐμιο, (δὰ ἡ ἴῃ, ροίξοι οοηνοσίηπι, 
᾽ς. Ῥαφνδὶν (Δι. Νίς. Ῥαφιὼμ 44, γ4, 84, τού, 134. Ηϊετ. 
Ἀποηνπι. ΔΡ. Απλῦε. Καρίδοι Αττὴ. τ. αἰϊϊχυς. (οάὰ. Αἰτηεηὶ. Ψ5- 
2. ἀπ Αὐταεηὶ ( οὐά. ἐεβηυ!. στη. Ἑά. ᾿Ααράϊ απ Οοοτρ. καὶ 

οὐκ οὐπὶ 14ᾳ4.] α 16, 18, ς3. ἐκ ἦν ἐκ. ὅδ. τῷ Δ. «.} νϑδ. οὐκ ην 
τω λι εκ. . 134. ἐκεῖ ὑδ. τῷ Δ. σ.] νδ. τῶ λ. εκ. π᾿ Χ, ΧΙ, 4, 
όᾳ, 84, 128, 169. ᾿ρί. νδ. τω Ἁ. π᾿ ἐκεὶ Π. (ἐκεῖ ς4, Υς. 
Ατπῆι. «. δ᾽ΐᾳβε. Αστω. ἘΔ. αὶ τῷ λαῷ Οοπιρὶ. Ἀποηγε. δρ. Απιῦγ. 
λαῷ) Ἔ πεγοεάε Οεοτρ. 

ΧΥ. Καὶ .} 130, 131. πῃ. «. αἰἴψας. Ασα. ἘΔ. οὐπῆρ.] 

ἀπῇρ.} νοεῖ: 

᾿ 4 

ἀπὸ] εκ γ5.. 

[: 

.- «Ὗ 



ΑΡΙΘΜΟ 1. 
ΚῈ Φ. ΧΧΥΠῚ, 

νέδαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινᾶ. Καὶ ἀπῆραν ἐκ τῆς ἐρήμου Σινᾶ, χαὶ ππαρενέξαλον ἐν μνήμασι τῆς τ6. 

ἐπιϑυμίας. Καὶ ἀπῆραν ἐχ μνημάτων τῆς ἐπιϑυμίας, καὶ παρενέδαλον ἐν ᾿Ασηρώσ. Καὶ ἀπῆ- 17. 18, 

ρὰν ἐξ ̓ Ασηρῶσ,, χαὶ “σαρενέξαλον ἐν Ῥαϑαμᾷ. Καὶ ἀπῆραν ἐχ Ῥαϑαμᾶ, καὶ πταρενέξαλον ἐν 10. 
Ρεμμὼν Φαρές. Καὶ ἀπῆραν ἐχ Ῥεμμὼν Φαρες, χαὶ ππαρενέξαλον εἰς Λεξωνᾷᾶ. Καὶ ἀπῆραν ἐχ 

Λεδωνᾶ, χαὶ “ππαρενέδαλον εἰς 'Ῥεσσάν. Καὶ ἀπῆραν ἐχ Ῥεσσᾶν,. χαὶ ππαρενέδαλον εἰς Μακελ-- 23. 
λάϑ. Καὶ ἀπῆραν ἐκ Μαχελλᾶν, χαὶ πτ“αρενέξαλον εἰς Σαφάρ. Καὶ ἀπῆραν ἐκ Σαφᾶρ, χαὶ 23. 24. 
χαρενέδαλον εἰς Χαραδαν. Καὶ ἀπῆραν ἐκ Χαραδᾶὰν,, χαὶ παρενέθαλον εἰς Μαχηλών. Καὶ ἀπῆ- 2ς. 26, 

φνοξῶι Ἡϊετ. Ἀποπυπι. 8ρ. Απιδτ. Ῥαφιδὶν] Ραφιϑδειν 1], τό, 

40, ὅ4, 130, 131. ΑΙά. ΑΙεχ. Ραφιδὴν ςο, 7ς. Ῥαφιδιμ 44, 74» 
8... 134. Ηἴεγ. Αποηντη. Δρ. Απεγ. Ῥαφηδὶν 1ἰρῖ, Βαρίἀϊπ Αταν. τ. 

δ] Πἴαυς Οοὐά. Αὐτηεηὶ. Ἀαρίάϊνι Ἀπηςηὶ Οοαά. τοϊϊφυΐ. Αττὰ. Εα. 
καὶ 2} ᾳ Ηἴεγ. Αὐόπυπι. 80. ΑΥηδΥ. ἐν τῇ ἐρ.] εἰς τὴν ἐρῆμον 

44. 545) 74), 759 76, 82, τού, 134. Σινῷ] Σεινὰ ΙΝ. Σιναὶ ς4. 
1ρή. Σιναῖν γς. Σινιν (ἢ) πιᾶσροὸ Χ. τὴ Σινα ὟΙ1, τό, 28, 30. 

57», ζ8, ζ0, 739 779 δύ» 120) 1320, 121. Α]ά. ΑἸεχ. Σινᾷ --- Σινὰ} 

α Αἰτεγιῖγ, εἴ αὐ 25 115 Ἰπϊετδοοηὶ Ατδῦ. 3. 

ΧΥῚ]. Καὶ 15], Αγπι. σ᾿. δἰϊΐφυς. Ασα. ἘΔ. ἀπήρ.} γοζεῶὶ 

Η!εγ. Αποηγπι. ἀρ. Απὶδύ. Σινὰ] Σιναΐ ξ4.) 7ς. Τἰρῖ. τῆς Σινα 
ς8. καὶ 25], Ηἴεγ. Ἀποηγπι. ἀρ. Απὶδτ. τταρεν.--τσαρεν. ἴῃ 
σοη,. 17] α δἰϊοσυῖγ. εἴ αυα 115 Ἰηϊετίδοοις τό, 131. ἐν μνήμασι 

τῆς ἐπι9.] εἰς μνήματα τῆς ἐπιϑ.. 44, ς4, 745) 75) γ6, 84, τού, 134. 
ἐν μνημαῖι τῆς ἐπιϑ. τοΒ, σιεηπονἰά ἀράενιϊ ἴῃ 1 ΧΧ Ἰερὶ τιοπεὶ Ηϊΐος. 
μνήμ.] αἰιουϊυσι Ργαπητυης Ατπλ. 1. αἴας. Ατσπν. Ἑά. τῆς 
ἐπι3.} α τῆς 29. ἐπιϑ.-τέπιϑ. ἴῃ σοῖὰ 171 , αἰτογαῖτ. εἴ 4125 115 
Ἰτογ]οοηΐ ς 4. 

ΧΥΠ. Καὶ 15] κ Ατσπι. στ. δἰϊΐφυς. Αππ. Ἑά. ἀπῇρ.] 2νο- 
αὶ Ἡϊΐϊεν. ᾿Αποηγπη. ἀρ. Απλῦγ. μνημ.} τῶν μν. 44) 745 735 84,» 
τού, τοϑ, 134. Ατγαῦ. 1. 2. Ατη. 1:. δἰ σις. πη. Ἐά. σατο στὴ 

διϊίουϊο ργασαϊ της ταῦ. 1. 2. τῆς ἐπι.}] α τῆς ΙΝ, 29, 129. 
Οοπὴρ. καὶ 425], Ηἴετ. Αποηγυηι. 8ρ. Απιδσ. ἐν] εἰς 4.4, 
53, 54.) 56, 745 75, 76, 84, τού, 13... Οοπιμ!. ᾿Ασηρώϑ] Ασιρωϑ 
)ς- ΣηρωΝ 18. ᾿Ασειρων ΑἸά. εχργίγηϊς ᾿Ασερϑώϑ Οεογσ. ᾿Ασηρ. 
πτἰΆσηρ. ἴῃ οοπγ. 18} α Αἰτεγυῖγ, πὶ 4ιιϑὲ 115 ἱπιοασεης ς4. 

ΧΙ. Καὶ 1], Απη. τ. δ] ἴφυδ. Ατσπῃ. Εα. ἀπῇο.} κα 44. 

2τοίζεῶι Ἡϊετ. Αποηγπι. Δρ. Απιδῦ. ἐξ] ἐκ 8. απ’ 44. ᾿Ἀση- 
ρὼ9] ΑΦιρωδ 7.5. Σηρωϑ 18. ᾿Ασειρὼῦ ΑΙ4. Ὄχρίμηϊ ᾿Ασερϑὼϑ 

Οεογς. καὶ 2] , Ηἰετ. Αποηγπι. ἃρ. Απιδγ, ἐν] εἰς Χ, 
ΧΙ, 18, 44) 54.» 64, 74. 74. 76, 84) 128, 114. 1ἱρί, Ῥαϑαμὰ] 
Ῥαμαϑὰ ξ4, 75, τοϑ, 118. Ρᾶμα 82. Ῥαϑμα ΙΝ, ς8. Κοιήπια 
Ηἰεγ. Αποηυπγ. ἀρ. Αἰηδγ. Ἂχρηπης Ῥωμα (εοτξ. 

ΧΙΧ. Καὶ 1.5], Απη. 1. αἰϊΐΐφυς. Απη. Εά. ἀπὴρ.] ργοζεσι 
Ηΐετ. Αποηγπι. ΔΡ. Απῖδσ. Ῥαϑαμὰ]) Ραμαϑαὰ Κ4, 7-ς, τοϑ, τ18. 
Ραμα Ν. Ῥαϑμα ς8. Ραμα 82. Κείλπια Αποηγτη. ἂρ. Απιθγ. 
ἴοπε Ηΐετ. εχρηπις ῬῬωμά Οεοτρ. καὶ 2] α Ἀποηγπ,. 8Ρ. 
Ἀπιδγ. ἑοσῖε Ηἴογ. ἐν] α 75. εἰς ζ4,) 74) γ6, 84, τού, 134. 
Ῥεμμὼν] Ρεμμὼν τύ, 4.4) 75. τοῦ, 131. Οὐπηρὶ. Αποηγηι. ἃΡ. Ἀπιῦγ. 
Ῥεμνωθ ς9θ. Ῥεμμωθ ΙΝ, Ν]], ς3. ςό, ς8. Ῥεμξὼν ΑἸά. Ῥεμνὼν 
ΑἸΙεχ. εχρηπηῖς Ῥεξὸν δῖαν. Οἰἶτοσ. εχργίηνς Ῥεμμὸν ἢϊς, [εὰ Ῥεμ- 
μῶν 4110], ορί. εχρώπινυπε Ἱερεμὸν Ατιη. σ᾿ αἰϊΐᾳυε (οάά. Ατπιεηὶ, 
ἐχρυνησπς Ῥεμὸν Ατπιοιὶ (οάά, τευ. Αὐτη. ἘΔ. Ὄχρτίμϊε Ληρω- 

μὼν (ας) Οὐδογρ. Φαρές) α 3. εχρηπιὶῖ Πρισά ΑΥΙΠ). 1. δχ- 

Ργίπηιπὶ Παρές Αττηεμὶ (ὐοαά. τεϊϊψυϊ!. Οεοτγρ. 

ΧΧ, ὙὙοῖυπιὶ σοηλπηα α ἰὼ ἴεχῖι, (εὰ παδεῖ τυᾶγρο Ὀγί πη ΠιᾶπΠιι, 

ΑΓ), 1. καὶ 1] α ἴῃ τηδυρίηθ ΑἼη,. 1... α ἰπ τοχῖυ Αγιηθηὶ Οοαά, 

τεϊϊαυ!, Ατπι. ἙἘά4, ὠπηρ.] ρνοίεα!ἑ Ἀποηγτη. ἀρ. Απιθγ. Ῥιμ- 

μὼν] Ῥεμὼν τό, 4.4. τού, 130. (ὐοπιρί. Αποηγπι. ἀρ. Απιδτ. Αγηηεηΐ 
(ὐοάά. ἰδπτυπὶ ποη οπηηεβ. Ατηι. ΕἘά, Ῥεμμωϑ ὙΠ, ς3, τό. Ρεμ- 

νωϑ .9ς. Ῥιεμξὼν ΑΙὰά. Ῥεμνὼν ΑἸεκ. εχρη πη Ῥεξὸν 51αν. Οἴτορ. 
εἐχρηήπης ᾿ερεμὼν ἴῃ πηαγρίης Αγαι. 1. Ἐχρηπιηῖς Λερωμὼν (ς) ΟΘεοτρ. 
Φαρὲς] α 53. ἐχρεπις Πρεσὰ ἴῃ πιλγρίης Ατπὶ τ. δχργίπιυης Παρὲς 
Ατηηεηὶ Οοάά. χεϊϊαι!. Ασπι. Ἐ4, καὶ 25] , Αποηγαι. ἂρ. Απλδζ. 
εἰς] ἐν Χ, ΧΙ, τό, 18, 32) ς7, 'ζ9, 64, 71) 73ν 77» 82, τοϑ, 118. 

Οοπρὶ. Αἰεχ. τρί, Οαῖ, Νς. ϑίαν. Μοίᾳ. Ατην. 1. αἰϊΐφυς, Ασγπι. 
Ἐὰ, Λεξδωνα) Λεξονα 32. (αἴ. Νίς, Λιξωνα τοϑ. Λεμώνα 28, 

γι. Λαιξωνα 82. Ληξωνῶ 131. Λωδενα τοό. Ῥεξονὰα ς3. Λεμ- 
ξωνά ΑΙά. δϊαν. Μοίᾳ. Ζεόπα Αποηγπι. Αρ. Απιῦσ. εἰ ἤο, [εὰ 7,εό- 
ὀομα ᾳφαϊάλην 1,41. ἰρίο τεῆς, Ηΐεγ. εχρεϊπιῖς Λαμδονα ϑ8ίδν. Οὔτορ. 
Λεξ.--Λέθ. ἰῃ οοπὶ. 21} λ ροϊγεπι. εἴ φυδ ᾿ἷδ ἱπϊεηαςεηῖ, [δὰ {ρ- 
ν»ἱενις αἰϊὰ πιᾶπι5, τού. 

ΧΧΙ. αὶ 15}  Απῃ. σ᾿ αἰϊΐφυς. ἄσαι, Ἐὰά, ἀπῇρ.,] φνοϊσῶὶ 

Ἀποηγτη. 80. ἀπιῦτ. Λεξωνα] Λεξϑονα 212. Ὀαῖ. Νίς. Λιαξωνα 
129. Λεμωνα 28.971. Λεξωμα Ψ]]. Ῥεδονα ς3. Λεμδωνὰὼ ΑΙά. 

Τεὐπα Ἡϊεῖ. Αποηγπι. ΔρΡ. Απλθτ. καὶ 2] Ἀποηῃγπι. 40. Απηῦγ. 
εἰς] ἐν 29. Ῥισσάν) Ρεσσα ΙΝ, τό, 28, 29, 30, 32, ς3,), τό, ς7» 
ς8, γ7, 8ς. (οπιρί. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. Ηἰεγ. Αποηγιη. 40. Απηδγ. 
ἐχρεπις Ῥεσά ὥεος. Δεσσα Χ, ΧΙ, 18, τῷ, 715 745)735 76, 84, 

τού, 1τοϑ, 128, 129, 114. ἰὀῥὈνΐ. Αγχηλ. Σ:. αἰφυθ. Ατγην. Ἐ4, Δεσ- 

σαν 11,82. Δρεσσα ΨΙΪ, τ18. 

ΧΧΙ]. Καὶ 13], Ατη. 1. αἰἴφυς. Ασπν. Ἑά. 

αὶ Ἀποηγπι. ἃρ. Απηδε. Ῥισσαν] Ρεσσο τό, 28, 20, 30, 32, 
ς3, κό, ξ), 8ς. 130, 121. (πρὶ. Αἰεχ. (δε. Νίο. Ηϊεγ. Αηόοηνιπ. 
ἃρ. ΑὐλδΥ.. Κοία Οεοῖρ. Δεσα 44. Δεσσα Χ, ΧΙ, 18, ςῳ, 71, 74) 

7.) γ6, 84. τού, τοϑ, 128, 124. 11ρ΄. Ατγηι. τ. αἰσυθ. Ατπὶ. Εά. 

Δρεσσα ΝἾ], τι8. Δισσᾶν 11, 82. καὶ 29] ,. Ἀποηνγιη. ἀῃ. 
Απιδύ. εἰς] ἐν 29, 53. Αὐπὶ. 1. δας. τι. Βα. εκ (6) 110. 
Μακελλαϑ] Μακελαϑ' 18, 29, 30. ς3, ζονόᾳ, 75» τού, 128. (ὐοπιρΐ. 

ΑΙά4. ΑΙεχ. Οορι. πη. τ, Μακαλαϑ 82. Μακελεϑ τό, 28, ς2, 
57, 73» 777) 83. 110, 111. Μακελαδ 118. Μακχελλαδ τοϑ. 6χ- 
Ρυϊπις Μακχελόϑ ϑίαν. Οἷἶγοσ. ἜἼχργίπιῖς Μακεϑαλαθ δοῦν. ὧα- 
ἐαιἦήα Αποηγπι. 8Ρ. Απλθγ. ὕααίιάα Ηϊετ. 

ΧΧΙΠΙ. Καὶ 19] , Ατη). 1. Αἰ φυθ. Ατιη. Ἑά. ἈΞ.) 2:9- 

“κᾶϊ Αποηγπν. ἃρ. Απιδγ. Μακελλαϑ)] Μαχκελαϑ 8, 29, 10, 
53) ζ0, 64, 79. τού, 128. (οηρὶ. ΑἸΙά. Αἰεχ. Οορῖ. Αγη. τ. Μα- 

καλαϑ 82. Μακελεϑ τό, 28, ς2, ς), 3ς, 110, 131. Μακχελχ αιϑ. 
Μακελλαδ τοϑ. εχρηπης Μαχελὸϑ δίαν. Οὐἶτοσ. εἐχρεπης Μσχεν 
ϑαλαϑ Οεοτσ, (αίαίήα Αποηγία. ἃρ. Ἀπιῦσ. ἕμαΐα Ἡϊετγ. 
χαὶ 2], Ἀποηγτῃ. 8ρ. Απηῦτ. ταρενέδ. ἀπηρχν 131. εἰ] 
ἐν ὙἾ], τς. 18, 29, 53. 64, 82, 130. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Ηἰἴεγ. δίαν. 

Μοί4. Οεοῦρ. Ασπιὶ. 1. αἰϊίφυς. Αττῃ. Εά, Σχφαρ) ῥγα πες 
ορος (8. Ὀγαπιτυπε ἰ4οπὶ εἴπη ΝΕ ποῖδίαπι ΓΝ, ΑΥάθ. τ. 2. τηοηΐδ 

Ρτγατηϊτῖς Ηΐοτ. Αφαρ ς8. Αρσαφαν ς3, «6. ΑρσαφαϑΝ]], 28,29, 
,30.),33) 7. 73, 85. Αἰά. δῖαν. Αρσαφαρ Χ, τς, 18, ὅ4, 72, 128. 

Οὐοπιρὶ. ΑἸεχ. 1ἰρῦ, Αποηγπι. ἀρ. Απιθσ. Αρσαφαρϑ τό, ς2, 779 

4 .οὦ 

ἀπη9.} ργο- 

130, 131. (Αἵ. Νὶς. Σαραφαϑ το. Σασαφὰρ 4. ζ4. 74. 84. τού, 
134. Σασσαξαρ ς. ϑαράεν Ἡϊετ. 

Σωπάρ Ατπι. 1:. αἰϊίφιες. Ατπι. Εἀ. 

ΧΧΙΝ. Καὶ 151,4 Ατπι. τ. αἱϊίαυς. Ατπι. ἘΔ. ἀἀπῇρ.] δγο- 
ἡ“ καϊ Ανοηγηλ. ἃΡ. ΠΥ. ἐχ] ἐξ ΙΝ, τς, τό, 18, ς8, 64, 81. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. ἐξ ἴπ ομαγδῶξ. πηποιε Αἰαχ. απὸ 44. Σαφαρ] 
ορους ὑγεπιϊϊαιπί ς8, 82. Ηΐετ. Ατγὰρ. 2. ἰάδιῃ ργαοπλταπε Οὐ ΠῚ ΞΕ: 

ποίβτιπι ΓΝ. ΑΥᾺΡ. τ. -Ἐ πομε δ'αν. Αφὰρ ς-8. Ναρσαφαν ([ς) 
53. Αρσαφαν ΝΙ], 28, 209, 32, ς7. 83, 85. ΑἸά. εὐ (0) 511ν. 
Αρσαφὰρ Χ, τς, 18, ς6, 6.4, 73, 128. Οοιηρὶ. Πρ. Ληοηνηι. ἂρ. 

Απηῦγ. εἰ ἢς 'π ομαγαέξ. πιίμογα ΑἸεχ. Αοσαφαρϑ τό, ς2, 130, 131. 
(Δι. Νὶς. Σαραφλϑ ζ9ς. Σχοσαφαρ]Π. Σασχῷχρ 44, ς 4. 74) 
75), 84) τού, 134. δαρήεγ Ἡϊϊετ. δϑαραν Οθοῦρ. Ατιη. τ. ἐχρυ παῖ 

Σωπὰρ Ατηιεηὶ Οοὐα. τε φαΐ. Ατπι. Εά, καὶ 231]. Αποηγηι. 80. 
Ατηρτ. εἰς] ἐν 82. Θδοῦρ. Αγπὶ. 1. ἐπὶ ΝΊἼΙ, τς, τό, 18, 28, 
29, 53ν ςύ, (9, 6., ὃς, 158, 130, 121. (ορὶ. Αἰά. ΑΙεχ. Χα- 

ραδα} Χαραλαὴ ΧΙ. Χαραδὰ ς3, τό, 82. Χαραδχὃ τι8. Χα- 
ραὃ τιοό. Χαραϑ' γς. Χαρμαϑ 129. Χαραδχΐ Οοηρὶ. ὕζανα- 
ἐλαιὰ Αται. τ. Οζαγα (ὐεοῖρ. “γαάα Ἡϊετ. Ἀποηγην. 40. Ἀπιθτ- 

ΧΧΝν. Καὶ 15] α Ατη). 1. αἰϊίφις. Αγ. Εα. ἀπιρον}] καὶ 4.4. 

2τγοξεῦὶ Αποηγην. ἀρ. Αἰηδτ. ὄχρηπιϊ ἐπῆραν Οδογρ, ἐκ} απὸ 
44. Χαραδα9] Χαραδὰα ς3, τό, 8:.. Χχραδαδ ττ8. Χαραϑῦ 
)ς. Χαρχδαὶ Οοπιρὶ. “»αὐἰα Αποηγπι. ἀρ. Αἰαθτ. ὗλανα ξογρ. 

Οἰανιἠα  Ατπι. τ. Οὐαγαώαιά Ατιηεαὶ Οὐκ. τεϊφαϊ. Αται. Εα. 

χαὶ 2] Αποηνίη. ἀρ. Απιδγ. παρενέρ.---αρενέο. ἴῃ οοπι. 56] 
α Αἰΐεγυτγ. εἴ 41 115 Ἰητεγίασεηϊ ς2. εἰ:} ἐν 20, ζ9. Μακη- 

λω}} Μακηδωϑ Χ, τς, 18, 44» ς3, 54, τό, 6.4, γ4, γ6ό, 84, τού, τοϑ, 
128, 134. Πρ. Μακηδὼω 82. Μακιδωϑ )ς. Μαχκηδὼν Οοηγὶ. 
εχρεπιῖς Μακεδώϑ δῖαν. Οἷἶγοζ. Ἴἐχρήπι: Μακαδωϑ Οεογρ. 

ΧΧΝῚ. Καὶ 151  Ατπ). τ. ἀθίᾳις, ἄπο. ΕΒ]. ἀπϑῦ..}. 84. 

δαραν (ὑεοῦσ. εχρηπιηῖ 



ΑΡΙΘΜΟΟ 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΠΙ. 

27. ραν ἐκ Μαχηλὼν,, χαὶ πἰαρενέξαλον εἰς Καταάϑ. Καὶ ἀπῆραν ἐκ Καταᾶν, χαὶ “παρεγέξαλον 

28.209. εἰς Ταράϑ. Καὶ ἀπῆραν ἐχ Ταρᾶν,, χαὶ παρενέξαλον εἰς Μαϑεχχά, Καὶ ἀπῆραν ἐκ Μαϑεχ- 

20. χἂᾶ, χαὶ παρεγέξαλον εἰς Σελμωνᾷ, Καὶ ἀπῆραν ἐχ Σελμωνά, χαὶ παρενέξαλον εἰς Μασουρούϑ, 

31.33. Καὶ ἀπῆραν ἐχ Μασδρδν,, χαὶ παρενέξαλον εἰς Βαναία. Καὶ ἀπῆραν ἐκ Βαναία, χαὶ παρενέξαλον 
33.34. εἰς τὸ ὅρος Γαδγάδ, Καὶ ἀπῆραν ἐχ τῷ ὄρους Γαδγαδ, χαὶ ππαρενέξαλον εἰς Ἐτεξαϑά. Καὶ 
35. ἀπῆραν ἐξ ᾿Ετεξαϑὰ, χαὶ “παρενέξαλον εἰς Ἔδρωνά. Καὶ ἀπῆραν ἐξ ᾿Εδρωνὰ, χαὶ ππαρενέξαλον 

46. εἰς Γεσιὼν Γάξερ. Καὶ ἀπῆραν ἐκ Γεσιὼν Γάξερ, χαὶ «σαρενέδαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σίν' χαὶ ἀπῆ- 

μιν". τ Ἀλοῦντη. 8ρ. Δηλῦγ, ἰχ] απὸ 44. Μακηλὼϑ) Μα- 
χυδὼς ΧΙ ας, 18. ς3ν ζῳ τό, ὁ. 74.7ς». 76, 84, τοῦ, τοϑ, 128, 134. 

Δα. πὰρ Μαχκνυδὼ 8:. λίχκηδων (Ἰοπλρί. ἐεχρτγίπιῖς Μαχαλὼϑ 
(υμρῖ. εχρεηνς Μακιδὼϑ δίαν. Οἷτγος. εχρεπηι Μακχϑωῦ Οεοτξ. 
καὶ 2] α Απουγπν. ἂρ. Δπιργ. Κατααϑ) Κατῖ.ϑ ςς. ᾽ς. 
Κατϑααθ ΝΠ. οπιρί. Καιαχϑ ιν, Βατααϑ8λ. Κααϑ 4. 

ον 74, γ7γύ, 84. τού, 134. Θαλϑ ςβ. Ηἰετ. Αποπγπι. ἃρ. Ἀπιῦτ. 

Κατὰν 129ς. Καϑϑαϑι (6. Καφαῤδι ς3. Ααιαιλαι!ὰ Οεοτς. Καυ- 
4.1} Δτηιςηὶ (οὐά. τπητυπιὶ ποπ οπλῆςς. Αστπ. Ἐά. 

ΧΧΧΊΙ. Ὑοίυτπι ςοπιπᾶ α 54, 129. καὶ 13) α Απῃ. 1. αἱϊ- 
ηυς. Αγηι. 4. ἀπρ ) »γοΐεδιὲ Αμόηγπι. ἂρ. Απηδτ. Κα- 
τααῦ Καταὰϑ )ς. Βατααῦ 8:.. Κατϑλχαϑ Ν]], ς6. Οοπρρὶ. 
Καλϑ 4 4.71, 74. 7ύ, 84. τοῦ, 13. Καϑαῦδι ς21. 7ῥααιά Ἡϊετ. 
Ἄποηνπι. 2Ρ. Ἀπιδτ. ἊΑ “«τἀαιὰ (»εοῖγ. Και 4α!ὁ Αττηεπὶ (οὐ. 

τῶπῖυ πὶ πῃ οἴππος. στ. Ἑά. χαὶ 2] . ἅποηνπι. αρ. Απιῦγ. 
εἰ.} τ΄ν 29. Οεοτχ. Ασην. σ᾿. αἰΐφυς. Αστιν. κά. εἰς ἐκ (Πς)}) Κ]. 
Ἴαξα“) Ταρα 82. Θαραΐδ τς, 16, 18, 20, 30, ς3, τύ, 59, 64, 131. 
(οπιρί. Αἰά. ΑἸεχ. ὅδ. Νὶς. δίδν. Θαραδ 32. Θαραϑαϑ ς2. 

744’: Ηϊετ. Δποπγπ)ν. δρ. Απιῦτ. 7ῤανα τοῦ. Οἰατγααιά Αται. τ. 
αἰ ηυς. Ἄτπι. Εά. 

ΧΧΧΊΠ1ΠΠ. ὙΤοῖυπι ςοσιπιᾶ α 19. καὶ 15] α Απτ. 1. αἰϊᾳυο. 

Ἀπηῃ. Ἑά. δἰπΥρ.)] α 44. φγοζτιὶ Αποην πὶ. ἂρ. Απιδς. ἐχ] 
“τὸ 44. δὶς {ςρίυπι Υ1]. Ταρα9) Θαραϑ ΥἹ]!, ες, τ6, 18, 
49, 66, (9, ύς. ((οπιρί. ΑΙά. Αἰεχ. 1ρί, δι. Νὶς. ϑίλν. Μοίᾳ. 
Θαραδ 3:2. Ταρα 82. Θαρϑαϑ ς2. Καϑαραϑ ς3. 7λαγε Απο- 
ὯγΠ1. ἃΡ. ἀπιδτ. Καιλα δίαν. Οὗτος. 745ν4 ἀεογ. Ανασιά 

Απη. 1. δἰΐίφυς. Απτ. 6. καὶ 2] α Ἀποηγπι. ἂρ. Απιῦσ. εἰς) 

“πη Ατπη. 1. δ'φυς. πη. Εμ. Μαϑιχχα) Ματικκα 11, ΧΙ, 19, 

δ, 1:9. λίχϑικα τοῦ. δίδν. Οἴτοξ. ἐόν. Ματιχα 71. Απῃ. τ. 
αἰἴᾳυς. Απη. ΕΦ. Ματικαν )ς. Μαϑιεκχαϑ τό, 28, 30, ς2, ς 7» 
Στ 77» 84ν 130, 131. (ὑδτ. Νὶς. ἩΜαηικκαν 4. Ματγιχα 118. 

ΔΙχϑιχαχ 18. Μειλ-4 Ἡϊετ. δωκλα Ἀποηγπι. ἀρ. Απιδε. 
ΧΧΙΧ,. Τοῖυπι ςοιπππᾶ αὶ 19. καὶ 15], Αγπϊ. τ. αἰϊίᾳυσ. 

Ατην. Εὰ. ἀπηρ.} φηοεδι Ἀποηγπι. ἀρ. Αὐπδτ, ΜΙλϑεχχα) 
ΔΙχσικα τοῦ. ὅν. Οἴτγοχζ. Οεοῦζ. Νίχτεχα γ1. Απῃ. 1. δἰυφυς. 

ΑἈπι. Ε4, Μχτιχχα 11, 82. Μαϑικχκὰν ς. 

ΜΙΧΘιχυαϑ τό, 28, 2, 57», 8ξν 122. Ματγιχα τ1ι8.. Μαϑιχακ 

ι8. Καϑικυϑ ((0) 131. 2έεία Ἀποηγαι. ἅΡ0Ρ. Απιδγ. “Δειλεα 
11. Ξ γαὶ 2] α Ἄποηνπι. 2ρ. Ἀπιῦσγ. τλρινίο.-- τ ἀρινιϑ. 
Ἰὼ «οπὶ. 19.) α ἀποσδῖ, εἴ φυα" 5 ἱπίεαςεμ 118. εἰ'5} ἐπ τοῖς. 

Σελμανὰ) Σκδμωνα τοῦ. Σαιμωνα 82. Ασελμωνα ΠΠ0 ΚΠ, Χ, 

τς» 14, 28, 20. 32», (2. 47) ὑφ» 73ν 77, 85, 128, 130, 131. ΑΙά, 
Τρ (ας δος, δίαν. ΔΙο4. Ασιμωνα ἱΔ΄, τό, ς8. Ασεμονα ς3. 

Λαμυνα 9. ᾿Ασσεμωνα ( οπιρί. ᾿Ασεμωνα ἴῃ ςδᾶ- 

οὐ Ὅν Ἡϊεσ. ἕμποκα Ἀποινπι. ἅῃ. Δαγὺτ, 

«λρτίπες ᾿Ασελμονα δἷαν, Οἴτοσ. ἐἼχργίπηι ᾿Ασεμὼν Οεοί. 
ΧΧΧ, Καὶ ἀτηρ. ἐκ Σ.} α 19. καὶ 13], Ατηι. 1. δίηυς. Ασπῃ. 

Ἐκ. ατὴρ.)} 44. μον δι Ἀποηγπι. ἀρ. Αἰηδγ. ἐχ) εξ Χ, 
τό, 18, ς;» ὅ4. ΑΙ4. Τρ ἀπο44.- Σελμωνὰ] Σαλμωνα τοῦ. 

Σαιωνα ὃ5. Ασελμωνα 11], 1], Χ, τς τό, 18, 
55, 205 332) 52) δ)νθῳ ὃς, 128, 130, 131. Αἰά. 1ἰρί. δίαν. ᾿Αλσε- 
μα ἸῸΝ Λαμῶωνα 9. Ασιμονα ς3. Ασιμωνα ΙΝ, τό. 
πο ἴθ «παταῶ. πιποτς Αἷεχ. ᾿Δσσεμωνὰ Οοπιρί. “μποπα Ἧλεσ. 
ἐπε Ἀμοιν αν ἃρ. ΑἌσπῦτ. Ἄχρήπῆς ᾿Ασεμὼν Οοογζ. εχρεπιης 

Σελμωνα Απιὶ, τ. αἰίαυς. Ἄγηι. Εά. Οἰομποπά Αταῦὺ. 3. καὶ 29] 

α πον). αρ0. ΑἸλῦγ. τ ἀρενιδ,--- ὡαρενέδ. ἴῃ ςοηι. 31} α ροἥ- 

τε π). εἴ ατι.Ὁ 1)» Ἰῃτιτ ἀσζηΐ 59. α ἐδάςῃι ἰη ἰεχῖυ, τὰ φἀ ςαίοεπι ραρὶ- 
πα {| στρα, ΜΠ, εἰ: απ Ηϊιες. Οεοῖνς. εἰς Μασ.) α ἰα 

ἴεχῖ, Δ Βαρεοῖ πίόσσο, ΚΝ ]. λίασουρ5)] Μαρσουρουϑ ς3. 
ΔΙῚ σσουρεῦ 11]. 1 ἀμί. λέχσουξωσ 18, ὃ2, τιτ8., 128. Μασσονρὼϑ 

19. Δ, στὰ Ἡϊετ. Αποινν ιν. ἃΡ. Απιῦγ. ἐχργπηηῖ Μασερόϑ 
(ορ’. διωὼν. Οὔἶτγος. 

ΧΧΧΙ. Καὶ 15], Απη. 1. αἰϊΐΐφυε. Αγην. Ἐά. 
“ἤν μποῦν πι. ΔΡ. Αανγ. 

Ματηικαν γς. 

Δ. μαναὰ ὃς. 
͵ 

γΤαύν, αὐἰπγο ΔΑΙοχ. 

Αλμεια 72. 

ἀπηρ.] δτο- 
ΔΙχσερθν} ΜΙχρσουρου .3. Μασ- 

σουρουϑ 11. Τρ. Μασωρωϑ 18, 82, 118, 123. Μασσυρωϑ 19. 
Μοκνοιὰά Αποηγ πὶ. ἂρ. Αἰηῦτ, Ἴχργιηυηῖ ΔΙχσερὸσ Οορι. δίδν. Οἱ- 
ἴγον. χαὶ 2] .α Αὔποηγπι. ἃρ. Αὐλῦτ. εἰς} ἐπ Οεογρ. Β.- 

ναι) Βανια 444. 74.ν τοῦ, 134. Οὐρι. Ατπι. 1. αἰϊΐφις. Αππτῃ. Ἑά. 
Μαναιας 129. ΠΙΆΔΓΡΟ ἐν νιοις ἰαχαν Χ, 8ς, εἰ ὑῆιπα πηᾶπι 130. 

Βανιχχαν Ν]Ϊ, 48, 29. 29. 73. 8.:.) 130. (ὑατ. ΝΊς. 

Βαναικα 82. Βιενιάκαν 3.ο. Βανχιακαν 1Δ΄. Βανιχὰ ςς. βαναχ- 

χαν Χ, τς 18, ὅ4, 128. ΑΙά. Τρ Ζανιακαν ς8. Μάανιχχαν τό, 

53, σύ, ς7, 77» 131... Δίανικαν 19, 1το8, 118. Βανικαν ΑἸςχ. 
ὡριμ. Βαπηιαη Ἦϊετ. απειίαεήανι Ἀποηνπι. Δρ. Απηδτ. ἐτ- 

Ρηπητ Βανακχαν δίαν. Μοίη. εχρτγίπης Βαναχαμ Οεογσ. Ἴχρηπις 

Ναχανέ ϑίαν. Οὗτος. δανιὶ 7]α.ἦση ταῦ, 3. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ 15], Αππ. 1. αἰΐᾳφις. Απι. Ἑά. 

καὶ Ηϊἴετ. Αποην τη. ἀρ. Ατηδγ. Βαναιχ) Βαγεα 4.4) 729 τοῦ, 114. 
(ορῖ. Απη. 1. δἰΐψᾳυς. ἀγπὶ. Ἐὰ. Μανχια 129. Βαναιαχαν δ΄. 

Βαναχαν Ν]]. Βανεχὰν 82. Βαναυχαν Χ, τς, 18, 64, 128. ΑἸά. 1ρύ. 

δίαν. δίοίᾳφ. Βανιαχὰ 32. Βανιαχὰν 28, 20, 2, ὃς, 110. (δῖ. Νὶς. 

Βανιγα ζ9ς. Βανιχᾶν Αἰεχ. Μανικαν τὸ, 1ο8, 118. Μανιαχαν 

τ6, ς3, 56, ςγ, 131. (οπιρὶ. δαποίσεανι Ηϊοτ. βαηποσεάαα Δ ΛΟΠΥ πὶ. 

ΔΡ. Απιδγ. ὄἜχρήπις Βανακανὲ δίαν. Οἶτον. 
Βα» 1“ἐσν Αταῦ. 4. καὶ 2], Αποηνπη. ἂρ. Αιηῦτ. εἰς τὸ 

ὅρ.] α τὸ ἰοε 44... ,. τὸ Αἰοχ. ἕπ σιοαϑο Ἠϊεγ. Αποηνπι. δρ. Απιῦτ. 
Οεογρ. Αππ. 1. Αἰ φυε. Ατττι. ἙἘθ. Γαδγαδ) Γαλδαδ γι. Γα- 
δαδ ιοό6. Γαϑιγαδ το. Οοπιρ!. Γαδαϑ τις. Γαλααδ ς3, 6. Γαδ 
ΧΙ, 44. το Γαδγαδ8:. Γαδδαδ ΑἸά. 5αν. 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ 15], Ατηι. 1. αἷθαις Ασπι. Ἑά. 

απηλϑὰν 129. γοζαι Αποπυπι. ἂρ. Απιῦτ. 
9. ἢ ΜΠκς Αττα. τ. δἰϊίφις. Αττπο. Ἐὰ, Γαδγαδ) Γαλδαδ γι. 
Γαγδχδ ((ς) το6. Γαῤδὰ )ς. Γαδ.44. Γχδχϑις. Γαλααδ 
53. (6. Γαδιγαδ (οπιρί. τοὺ ργαπετυπε τό, 28, 30, 77, 8ς», 131. 
τὸ ργασπιτϊ 82. Οαμ μα δῖαν. ταρενίδ.--πσαρενίδ. ἴῃ σοπι. 34] 

α ἈΠΟΓΟΓ. εἴ φυᾶς ἰἰς ἰηιοτ]ασεπς 10. Ἐτιξαϑα) Τεδϑχ τι8. 
'Γιθαϑα τό, το, ης. Τιξαϑ ΧΙ. Β.χϑὰ 82. Γι. ϑ9χδχ. δαϑα (Π-ε) 

η1. Εταξχϑα, (εὰ ἔμρεγ ἃ (τειπάις (γΠ].Ρ: οεἷξ ε {ιρταίςηρε. ΝΠ]. 
Σιτεξατα 4. ὥς γτίπιο, (τὶ ΕἙτεδαϑα εχ οσιτ. 11. εταδαϑα οὦἵν, 
131. ]εταδαϑαμ 18. [Ιἐταξαϑαν τς, τό, 48, 10, 32, ς2, ς7, 04, 
23» ὃς, 110. (Δἴ. Νὶς. [}ἐτέξαϑαν 77, 128.ΚΑἴεχν [ετεδϑα Χ, 
ς8. 1 ρί. Αποηγπι. αὐ. Αὐπδγ. Ατσπλ. τ. αἰΐφυς, Αγπι. 4. Ἐτε- 
μαϑα (ἰοπιρὶ. Πιαδαιλ (Ἰδοῦ. 7 αϑαιήα Ἡϊετ. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ 15], Ατγπι. 1. αἰϊίχυς. Ασπι. Ἐὰ, ἐπῆο.] α 44. 
“τοδὶ Ἄπουνπι. ἀρ. Απιδτ. ἐξ) ἐκ. ςο. Ἐτιδαϑὰ]) Ετιξ.- 
ζαϑα)ς. Τιῦχϑα ςό, Το. Τιδιϑαὰ ττ8. Τιδχϑα 72. Βαϑα 82. 
[ετεξαϑα Χ. Αππη. ᾿. αἰΐχυς. Αππ. Ἐᾳφ4. [ετιδαϑαν 128. [εταξα- 
ϑαν τς, 16, 28, 32, ς2, ςγρόῳ ὃς, 130, 121. Αἰεχ. Ολδῖ. Νὶς. [1ε- 
ταξαϑαμ ι8. Ἐτεμαϑα. (πρὶ. δειλαῤαιλα Ἡϊετ. 7οἠεδαιδα 
Ἀποηνπι. δρ. Απηδυ. μειαῤαιά Οεοτῖν. καὶ 2]. Αποηνπι. ἅρ. 
Απιδτ. Ἐζρωνα) Σεδρανα, (τ ἔμρεῦ α ἴῃ του α (104 οἢ ὼ 
{υργαίςτρῖ. ᾽ς. Σεδρωνα 11, Χ, 19, 445 ξ4) 59, 71) 74. γ6, τού, 
134. ρ΄. Αξρωνα τό. Ελμωνα (5) 29. εχρήπις Ἐμβρωνά 
δίαν. Οἴἶτος. εχρήπης Ἐδρανω (0) Οεοτς. εχργπιυπς Ἰεξοών 
Ἄπη. 1᾿. αἰίφυς. Ατῃ. Εὰ. 

ΧΧΧΝ. Καὶ 1.1], Απι. τ. αϊΐαυε. Απτ. Ἐά., αἶπῆρ.] δνο- 
“καὶ Αποηγ. ἃρΡ. ΑτρδΥ. ἐξ} εχ Χ, το, 44. 54. 59, τού, 134. 

{ἱρί. Ἔ ξρωνα) Αξϑοωνα 111. Σεδρωνα 1, Χ, 19. 4. ς4. το, 

71, 74. 74» 76, τού, 134. 10. Ελμωνα 19. εχρτίπις Ἐμξρονα 
δίαν. Οὗτος. εχρήπις ᾿Ἐφεὼν δοῦν. Ὄχρηπηυις ᾿εξρὼν Αππῃ. τ. 
αἰηυς. Απη. Ἐῤ.- εἰς} ἐν ΙΝ, Χ, ΧΙ, 129. ἰρί. Θεοῦ. πῃ. ι. 

αἰΐαυς. Απῃ. ΕΔ. Γισιὼν] Γαισίων ΧΙ, Γασίιων ζ8. Γισσίων 
)ς. Γιδσιων 29, ξ9. ϑίαν. Οἷἶχορς. ὥς, {πὰ ἔπρεγ ὃ εἰ σ' (ιρταίςρτ. 
ΝΙ1. Γεῆζιον (ἢς) γα. Γιϑσιὼν ΛΙά, “πίον Ηΐετ. Αποηνηι. 
8ρ. Απιδγ. Ὄχρεπηι Γισεὼν Οοοῖσ. εχρήπιυπι Γασιὼν ΑΥ̓ΠῚ. 1, 
δἰ ἴψυς. Ασππ. Εά. Γισ. Γαξ.--Τεσ. Γαδ. ἴῃ ςοπη. 36] κα αἰϊογυιφ 
εἴ φυξ ἰἰ5 Ἰαϊετίδεεης 7 ς. Γχξερ) α Αωδ. 3. 

ΧΧΧΥῚ. Καὶ 15]. πῇ. 1. αδἰΐφυς Αππῃ. Ἐά., 

ΙΝ 

Βανιαχὰ 3:. 

ἀπΥρ.] ῥτο- 

Βαπαξα"" Οεοῦσ. 

Φ “0 
ἀπΥρ.} 

“Ἂν 
τὰ ὅρα] κα 44» 

ἀπΥρ.} 779. 

ὥ»,: 



Α ΡΙΙΘΜΟΟ Σ. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙΗ, 
᾿ ρᾶν ἐχ τῆς ἐρήμου Σὶν, χαὶ πιαρενέξαλον εἰς τὴν ἔρημον Φαράν' αὕτη ἐςὶ Κάδης. Καὶ ἀπῆραν 37. 

, ἐχ Κάδης, καὶ «σαρενέδαλον εἰς Ὧρ τὸ ὅρος πλησίον γῆς Ἔδώμ. Καὶ ἀνέξῃ ᾿Ααρὼν ὁ ἱερεὺς διὰ 38. 
“προστάγματος Κυρίου, καὶ ἀπέϑανεν ἐχεῖ ἐν τῷ τεσσαραχοςῷ ἔτει τῆς ἐξόδα τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ 
ἐχ γῆς Αἰγύπτε τῷ μηνὶ τῷ ππιέμπ]ῳ μιᾷ τῇ μηνός. 
ἐτῶν, ὅτε ἀπέϑνησχεν ἐν Ὧρ τῷ ὄρει. Καὶ ἀχέσας ὁ Χανανὶς βασιλεὺς ᾿Αραδ' καὶ ὅτος χατῷ- 40. 

χε! ἐν γῇ Χαναᾶν, ὅτε εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. Καὶ ἀπῆραν ἐξ Ὧρ τοῦ ὄρους, χαὶ ππαρε-- 41. 

γέξαλον εἰς Σελμωνᾷ, Καὶ ἀπῆραν ἐκ Σελμωνᾷ, καὶ παρενέδαλον εἰς Φινώ. Καὶ ἀπῆραν ἐχ Φι- 43. 43. 
γὼ, χαὶ ππαρενέθαλον ἐν ᾿Ωξώυϑ. Καὶ ἀπῇραν ἐξ ̓ ᾿Ωξων,, χαὶ «παρενέδαλον ἐν Τ'αἷ, ἐν τῷ πέραν 44. 
ἐκὶ τῶν ὁρίων Μωάξ, Καὶ ἀπῆραν ἐκ Γαΐ, χαὶ πταρενέδαλον εἰς Δαιδὼν Γάδι Καὶ ἀπῆραν ἐκ 45. 46. 

Ν 3 νι» ἴω ΝΌ ν᾽, Ν ΚΕ Ν 
Καὶ Ααρων ἣν τρίων ΧΑΐ εΕἰχοσὶ Χαὶ ἐχατον 39. 

“Ἂαὶ Ἡϊοτ. Αποηγηι. ἀρ. Αὐηδγ. Γεσιὼν} Γεδσιων 59, (9. δἷαν. 
Οἴτορ. ἔς, (τὰ ἔιρετν ὁ εξ σ {ιρταίοτρι. Ψ11. Γετίζιον 72. σιὼν 
(Π.) Οοπιρὶ. Γεϑσιὼν ΑΙά, “χίοη Ἡεγ. Αποηῦπ,. ἀρ. Απηδγ. 
Ἔχρυγηϊς Γεσεὼν Θεογσ. ἐχργπιης Γασιὼν Απη. 1. αἰϊαυε. Ατηι. 

Ἑά. καὶ 21, Ηἰες. Αποηγπι. ἃρ. Απιργ. ἐν τῇ ἐρ.} εἰς τὴν 
ἔρημον 44.) ξ4, 74») 755) 76, 8.. τού, 1299 134. Σίν 13] Σινα ξ9, 

σι. Οορι. Οθοῦρ. ἐπ δϑὶπ Ατσην. 1. αἰΐφυε Οοαά, Αὐπεηὶ. 1λρῦ, σξογσ. Αὐπὶ. 1. δἴφιιθ. Ατπιν. Ἑά. Σελμωνα} Ελμωνα 
ψια οἢ Οαάες Αττὰ. Ἐάὰ. καὶ ἀπῃρ. 4" --Φαραν] Παῖς εἰ 4ια ἴςΖ ΧΙ. Τελμωνα 82. Σελμονα 7ς. Σελμωνᾶν, ξὰ ν διπὶ Ρυπέξίβ ἔμ- 
Ιατετασεης οὐπὶ τ ποίδης ΙΝ. ΑἸεχ. κα εδάεπὶ Ηϊεγ. Αγαῦ. 3. ργὰ μοϊδίυγ, 131. Σελμωνάν (αἴ. Νὶς. Σαλμὼν (οπϑρίὶ. 

ὥπῃρ. 23} ργοξεόδ!ὶ Απουγπη. ἀρ. Ατοδγ. Ηΐεγ. Σὶν 2] Σεὶν ῖΨ΄ Αποηγπη. ἃρΡ. Απιδτ, Ἔχρεϊπηῖς Σελωμωνᾷ (ὐδοΐν,. 
Σινὰ ς9, 71. Θεοῦρ. ἐπ δὶπ Αστῃ. 1. αἰϊϊφυς. Ἀπ. ἘΔ. - καὶ παρ. ΧΙ]. Καὶ 15] α Αγ. 1. αἰΐἴφις. Ασπν. Εά. ἀπηρ.} ῥνοὶ 

εἰς τὴν ἔρ. Φαρ.}] α καὶ Χ. Απῃ. τ. αἰϊΐφιθ. Απη. Ἑὰ. κα εἰς τὴν ἔ. Ἠ]εγ. Αποπγπι. ἀρ. Απιδγ. ἐκ] εξ ς1. Σελμωνὰ } Ελμωνα 
Φαρ. 82. κα οπιηΐα (οπιρὶ. Αποηγπ. ἃΡ. Απηδγ. εἰς τὴν ἔρ. Φ}] ς32. Τελμωνα 82. Σελμονα γῆς. Σαλμωνα 110. (οπηρ!. ΑΠΟΠΥ ΠῚ. 
ἐπι τὴν ηγὴν τῆς χρίσεως 19. ὥς ἰπ τεχίῃ;, 1εὰ εἰς τὴν͵ ἐρ. Φαρ,. ὅρ. Απῆδύ. Σελμωνᾶν (αἴ. Νίσ. εχρήτηϊς Σελωμωνὰ ΟεοΥρ. 

ΠΛΆΓΕΟ, τοῦ, 118. κα τὴν ἔρ. ῥτίπιο, [δἀ μαθεῖ πθῆσ ἃ πιδῆὰ τεοεηῖ, χαὶ 2], Ηΐεγ. Αποηγπὶ. ἃρ. Απιδύ, τσαρενξθ.] ἀπηλϑὸν 44. 
18. κα τὴν ἔρ. 128. α τὴν 120. εἰς τὴν ἔρ.--αρενέξ. ἴῃ οογη. 31] εἰς] εν χ, 1ζ, 18, 29) τς) ς6, ςβ, ς0, 6., 82, τοϑ, τ18, 128. ( οπρὶ. 

ἐπ ἀοψέγιο ὅς. (ςὰ οτημὶδ δος υπςὶβ Ποιά, Ἄττῃ. Εά. Φαραν) Αἰά. ΑἸεχ. 1ἱρῦ, Φινω) ᾧὥεινω 82. ᾧηνων 71. Φεινων ΙΝ, τό, 

ὥχλχρ )γς. Ῥαγαμ Οεοῦρ. Ασῃι. 1. δας. πη. ἘΔ. Καδης) Καδ 48, 30, 73, 120, 121, (αἴ. Νὶς. Φινων 1]. 29, 32, ξ2, 54, 48, 
11..0ϑ.0 Καδδης (δῖ. Νῖο. Καδης--Κάδης ἴμ σοπι. 37] κα αἰϊεγιῖτ, ϑς, 128. Α]4. ἤς ἴῃ εἰμδγαδς. πιίποσε Αἰεχ. Φινον )ς. ῥλίνοα Ηϊεγ. 
εἰ 48 ᾿ΐδ ἰηἰετασεηῖ 44, τού. Αποηγπι. 8Ρ. Απιδγ. Αγαῦ. 3. Ἀποηγπι. ἃρ. Απιῦτ. εχρεϊπης Πινών ΟΡ, εἐχρημημηῖ Πενώ 

ΧΧΧΨΙΙ. Καὶ 1, Αγ. 1. δἰΐφιε. Αστη. Εά, ὡπῃρ.}) Ασηι. 1. αἰϊᾳυε. Αττη. Ἑά. 
απαραντες Χ. Τλρί. Ηἰες. Καδης] Καδδης (αι. Νίς, καὶ 29] ΧΙΙΠΙ. Καὶ 13], Απη. 1. εἴφιθ Ασαν. Ἐά. 
α Ηἰἴες. ᾿Ἀποηγπι. ἃΡ. Απιδύ. παρενέδ.} τταρενεξαλοσαν 821. εἰς Ξιϊ Ηΐετ. Αποηγπι. δρ. Απιδγ. ἐκ] ἐκὲν (ἔς, πυπὶ ῥγὸ εκειὶ εν ὃ) 
Ωρ τὸ ὄρ.} ἐν Ὥρααρ (ς) ταπίυιπι 82. εἰς Ὧρ εἰς τὸ ὁρ. ς. κὔρος ζ09. Φινὼ] ᾧηνων 71. Φεινων 16, 28. (τ. Νίς. Φινων ΚΠ, 
44. ἱη ον νιομίς Ἡϊεῦ. Αποηγτη. ΔΡ. ΑιΏγ. πλησίον} α 9. 29), 32, ζ2, ς3,) 4, ὃς, 128. ΑἸ4. ἢς ἰπ οἰδγαξε. πγΐπογς Αἰεχ. Φι- 

πλησ. γῆς} ἱὰ ἐχίγεμια ἰεσγα Ἡΐϊε. γης} τῆς Χ, κ4.) 75) 82. ΑΙά, νον )ς. λίπον Ηϊεγ. Αποηγπι. ἀρ. Δηλογ. Ὄχρεϊπες Πινὼν Οεοτε. 

Τρ. Ἐδώμ] Αἰδῶμ, 4. Αἰδων 29. εχργυης Πενὼ Αὐπι. σ. αἰϊΐαυθ, Αγηι. Εά, καὶ 2 α Ηϊεγ. 
ΧΧΧΝΥΠ. ὁ ἱερ. .].ᾳ ς8. “Ἡ ἐσι τὸ Ὁρὸς 20» 44» 545 74» 75. 76, ΑἈποηγῃη). ΔΡ. Ατδτ. ἐν] εἰς ΧΙ, 74,7.» 76, 84. τού, 134. ᾿᾽Ωξω5) 

82, 83, τού, 134. ΑἸά. -Ἡ εἰς τὸ ορος 84. (οσηρί. ΑΥΔΡ. 3. “εἰς ΣωξωθϑΊ]], 4. γ)γ1. Ιωδωϑ' 4.4) 74: 76, 84, 1324. Ιοξωϑ τοό. Σοφωϑ 

Ὧρ το ορος οὐπὶ δ ποίδια 1. -{- τυλησίον τὸ ὅρους, (εἀ μας ΠΟΙ ζ{ζ9,.75.-. Ὀδωϑ Οοπιρὶ. Ατσπὶ. σ. αἰϊΐφυς. Ασπὶ. Εά. εχργ σις ᾿Αξζωϑ 
Ἰπο ας, εἴ τὰπὶ -Ἐ Ροῖτο ΠιὉ κς ἴῃ ομιαγαέξ, πηΐπογε εἰς Ὧρ τὸ ὄρος; ΑἸεχ. ἄὔὅξεοζξ. 

«ὦ κκ πιοπίεπι ον (ἢς) Ατὰῦ. 1. 2. -Ἐ' ἐπ πιοπίεσι ον ϑίαν. ΧΙΙΝ. Καὶ 19] α Αγηι. τ. αἰἴίψυς. Ἄγπι. Ἐά, ἀπηρ.} τ»- 

Ἀπτη. τ. αἰϊϊαυε. Ασα. ἘΔ. -Ἐ ἐπ πιοπῖς ΗῸ Οαοσρ. προστάγμ.} χεᾶὶ Ἡΐεῖ. Αποηγπι. Δρ. Απιδγ., ἐξ] ἐκ 11, )ς. ἱρῦ,. ᾿᾽ΩΞΦωϑ} 
συνταγμ. 82... Κυρίμ) -Ἐ εἰς τὸ ορος 53. τῷ τεσσαρακχ. ἔτει) ΣωδωθϑΊ], ς4,γ1. 1ἡρί, Σοδωϑ ς8. Ιωξωϑ 44, γ)6, 84. Ιοξωϑ 

εἐνιαυτω τω τεσσαρακ. 82. ἐν ῥτατηϊτῖς ἴῃ ομαγαέξ. τηΐμογε Αἰεχ, τού, Σοφωθ ζ9, 5. Οξωθϑ᾽ 1320. Οὐρὶ. Απτῃ. τ. αἰϊΐφας. Ατπὶ. 
γῆς Αἰγ.} τῆς Αἰγ. 53. ἡογα ΚἘΖγρέίογωηε Αττη. τ. αἰϊΐφαε. Ατῃ. Ἑά. εχρετηῖς ᾿Αδωϑ Οθοτρ. καὶ 25] , Ηἰἴετ. Αμοῦγπι. 8ρ. 
ἘΔ. τῇ μην!) ἐπ ργαυηϊταης Ασπη. 1. δΐφυς. Ατπὶ. Ἐά. μιῶ ΑΔπινγ. ἐν Γαὶ] α Ασδ. 2. ἐν] εἰς ς4, 74. 7ζ5 76) 84» 120, 
τὸ μ.}] α Οορί. ΑΙὰΡ. 3. ἐπ φυίπα ἀϊε πιεῖ δῖαν. φυύπια εν να. χΆ4. Γαὶ] Γαῖν 44. Γάιε τι8. Γεεὶ το, τοϑ. ΓΈ εειν 82. 7- 

νπεηβς ΑΥΏ. 1. φια ἀἱεὲ ῥυίμια ἐγαί τπεηβὲ Αττηθὴὶ (ὐοάά. τεϊ αι. σῤαγὶνι Ἡ!ϊετ. ΑἸοηΥπ). ΔΡ. Απιρτ. Οα Οεοῖσ. ἐν τῷ τσέρ.} ποι 

Αὐτὴ. Ἐ.. Ἔχρυίηνς Ηΐεν. ἐπὶ} α 75. ὁρίων} ορεων 110. 
ΧΧΧΙΧ. Καὶ 13] “ώ 5ϊαν. Οἶτορ. ΧΙΙΝ. Καὶ ἀπηρ.---καὶ ἀπῆρ. π᾿ ζοπι. 46] κα αἰϊεγιγα εἴ φῦ Ἠϊς 

᾿Αρὼν, ποη ᾿Αλρὼν τὲ 4110], (εογρ. Ἰηϊειαςεης 19, 523. καὶ Σ] Απῃ. 1. δ ἴφυες. Ασπι. Ἐά, 

ῬΥΪμηΔ πηδιν} δέ οἰκί! ραρκαρ 17, αεἰὶ, εἰ ἐοριν φὰς τὶς σαρέϊυοι, φμον ὁ ἰέγγά 

ἐο μι ἐπ (εγυΐ μέρ αὐ άμχεναέ Δύτη. 1. 

ΧΙ. Καὶ 1] κα Απῃ, τ. αἰἴχφῃς. Αιτη. Ἐά. 
Ἀποηυγπ. 4ρ. Απηδτ. ἐξ] απο 82. ρ] ροαρ (Πς) 82. ὅγ- 
εἰσυϊαπι ργαπηῖτῖς δῖαν. Οἴτοσ. τῇ ὅρους) 82. καὶ] καὶ Απο- 
Ὡγτη, ἀρ. Ατηῦγ. εἰς] εν ΙΝ, Χ, 20, ς8, ς9» 129. (οιηνρ!. ΑἸεχ. 

ἀπῃρ .7 φνοξδιὶ 

,μ δὶπ 

ϑαίνοη 

ἀπΉρ.]} ῥγο- 

᾿Ααρ.} εχρυγαϊς ἢϊς 

ἣν Τρ. καὶ εἰκ. καὶ ἔκ. ἐτ.} ἣν 

ετ. ἔχ. εἰχκ. χᾶι τρ. 53. τρεῖς χαὶ εἰκ. χα! ἐκ. ἐτῶν ἣν 82. ἢν ἜΤ. εχ. 

εκ. τρ. 44. ἣν τριαχονταὰ καὶ εἰκ. καὶ ἐκ. ετ. 18. 

ΧΙ... Τοἴυπι) οοΙηπια αὶ 19, 118. ἀἄκάσας] σιυάίηδ Οδογρ. 
Άπη. 1. δἰΐᾳφιθ. Απη. Ἐὰ. ὁ Χαναν.Ἶ ὁ 131. Χανανὶς] Χα- 
νανῆς 18, 9, 23. Χαναναῖ (ἢς) 124- Χαναναῖος 44, ξ4, 74) 73» 
γό, 82, 84) τού, 129. ΑΠοηγπ). Δρ. Αἴμδτ. Οορὶ. Οὐαμαλ ((ς) 
Οεοτς. βασιλ.} ο βασ. 44, ς4. 74) 73. γ6, 82, τού, 134. 
᾿Αραδ)] κα 74, 76, τοό. τὼν Ἀραδ (8ς) 8.0. -Ἐ αἀπηντησεν τοις νιοις 
ἴσραηλ καὶ ἐπολέμησεν μετ᾽ αὐτων ΧΙ. «“αἱὰ (ορι. «(γνοά ϑιᾶν, 
Οἰορ. καὶ ὅτος] καὶ αὐτὸς 18, 64, 82, 128. 1ἰρί. φεὶ Αὔοῦγπι. 
δρ. Απλῦγ. ἀΐε ὑεέτο δίαν. Οἰΐγογ. κατῷκει!] τ" ἐν τω γνοτω 1ξ. 

“Ἔ εδάεπι οὐτὶ ᾿ς ποῖδία ΓΝ, Αγῦ. 1.2. -ἢ εδάσῃι 100 Ἀς π᾿ οἢδ- 

τξι. ταΐϊποσε ΑἸεχ. - σά “ιρῆήγαπι Ἀποηγγα. ΔΡ. Απιδε. γη] 

διτὶσυϊυτῃ ργαιιϊτυης Ατῃ. 1. αἴϊαυς. Αττῃ. Ἐά. ἀχρεϊπιῖς τῷ κλίς 
τει Οεογς. Χαναὰν) Οὐαπααπογμσε Αττυ. τ. εἰϊΐφυς. Ασπι. Εά, 
Οὐακαπ Οεογρ. ὅτε} οτι ς4, 7ς. εἰσεπορ.} εἰσπορευοντο (Π6) 
110. τεηϊ επί ἈΑΠοπγτη. ἀρ. Απιδσ. Ἰσρ.] -Ἔ εἰς γην τῆς ἐπαγ- 

ψιλιας ΧΙ. -ἔ ἐστόν Βαεάγα ((0) καὺ. Σ. 2. δὰσ γείετι τῃῶγρο 

Ἀπη. Εά, Δέεσδον γς. Οορί. 

ὧπηρ.} 
2τοΐιὶ Ἡΐετ. Ἀποηγτη. ἂρ. Απηδτ. Γαΐ] Γαιει ττ8. Ταὶν 44. 
Γεεῖν 824. δεαδαγίν Ἡΐες. Ἀποηγπι. ἀρ. Ασιθσ. ἜὌχρεμπιης Γαιὲ 

Ατπι. 1:. δἰϊΐᾳυθ πη. Εά. ὅσα Οεογρ. καὶ 2] α Ηἰἴεγ. Απο- 
ὩΥπι. ἃΡ. Απλδγ. Δαιξὼν)] Δαιξω γ1. Δεδὼν 18, .9. Οεογρ. 

ίδοη ἘΠιεγ. που. ἂρ. Ἀπιῦγ. 

εχρτγίπιυπὶ Δεδὸν Αι. 1. εἴ τεϊϊφυϊ Οοαά. Αγπιεηὶ. Δαιδ. Γ.- 
Δαιδ. Γ. ἴῃ φοπι. 46} α δἰϊεγυῖγα εἴ αια: 18 ἱπιοηδοοηΐ τοῦ. 

ΧΙΝΙ. Καὶ ἀπηρ. ἐκ Δαιδ. Γ.} εἶτα 44. κα καὶ Ασπι, τ, αἱϊὲ- 
φιε. Ασπι. Βά. Δαιδὼν) Δαιξω γ1:. Γεδεδων ς1. Δεσίον ᾿ς. 
Δεξων 18, 19, 9. Οορῖ. Θεοτρ. Αται. Εά, 2 ιιδοπ Αποηγπι. 8ρ. 
Απιθγ. Ἴχρείτηϊξ Δεμὸν ΑτπΊ. 1. εἐχρηπιυπτ Δεέμὼν Ατγηεοὶ Οοάά. 
τεϊϊφυὶ. καὶ 4] κα Ἀποπγπι. ἃρ. Απιργ. ταρενές.] κα τού. 

ἐν} εἰς Χ, τς, 16, 18, 28, 20, ς7» 58, 40, 64, 74. 76, ὃς, 128, 134. 
Οορί. ΑἸά. ΑἸεχ. 1ἱρί, (Αι. Νις. Γελμὼν) α ςς. Γιδμων 

ΧΙ. Γελδων 4. Γελίον )ς. Γαιλων ΙΝ, Γελώμων 82. “Ἄϊνιοα 

Ηϊετ. Εἰνιοπ Αποην πα. 3Ρ. Απὰρτ. Ἴχρηπιυπὶ Γελμὸν Αγπη. 1. 4}}}- 
ὅυς. Αται. Εά, εχρηπις Γεσλμὼν (ς, [οτῖς ( ῥζὸ 6 Ἰερεῦαῖ ἱπῖεγργοβ) 
Θῳες. Δεδλαϑαίμ] Διξααϑαιμ ς3ν ς6. Δαιξλαϑαιμ ΙΝ, 



ΑΡ19ΘθΜῸΟ Ί. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΠ. 

47. Δαιδὰν Γαδ χαὶ πσαρενέδαλον ἐν Τελμὼν Δεδλαϑαίμ. Καὶ ἀπῆραν ἐκ Γελμὼν Δεξλαϑαὶμ, 
48. 

49. 

50. 

δ1. 

ς2. 

63' 

54. 

χαὶ ππαρενέξαλον ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ᾿Αδαρὶμ, ἀπέναντι Ναξαῦ. Καὶ ἀπῆραν ἀπὸ ὀρέων ᾿Αδαρὶμ, 
χαὶ “παρενέδαλον ἐπὶ δυσμῶν Μεὰξ, ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου χατὰ ᾿Ἰεριχώ. Καὶ ππαρενέξχλον παρὰ 
τὸν ᾿Ιορδάγην ἀγαμέσον Αἰσιμὼν, ἕως Βελσᾶ τὸ χατὰ δυσμὰς Μωάδ. Καὶ ἐλάλησε Κύριος 
πρὸς Μωυσὴν ἐπὶ δυσμῶν Μωὰδ παρὰ τὸν ᾿Ιορδάγην χατὰ ἸἹεριχῶ, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς 

Ἰσραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" ὑμεῖς διαδαίνετε τὸν Ἰορδάνην εἰς γὴν Χαναάν. Καὶ ἀπολεῖτε 
7 φιΘ 9 φ0 ρο 0 “5 φΦ φΦ κδφ 

πάντας τοὺς χατοιχᾶγτας ἐν τῇ γῆ τρὸ “προσώπου ὑμῶν, χαὶ ἐξαρεῖτε τὰς σχοπιᾶς αὐτῶν, χαὶ 
φ’ ΑᾺ, Ἁ ἃ : 3 Ξ »» ϑιΦ ϑ Ἁ «ες ΄ ἙἍ. ᾽; » {46 ΡῚ ρΦ «ο 

χάν]α τὰ εἴδωλα τὰ χωγευτα αὐτῶν ἀπολεῖτε αὐτὰ, χαὶ τάσαςζ τὰς ςῆλας αὐτῶν ἐξαρεῖτε. Και 

ἀπολεῖτε πάν]ας τὰς χατοιχδν)ας τὴν γῆν, καὶ χα]οιχήσετε ἐν αὐτῆ, ὑμῖν γὰρ δέδωχα τὴν γῆν αὐ- 
τῶν ἐν χλήρῳ. 

32, 52, ςς, 1:0. 111. Οὐχ. Νὶς, δΔαιδλαϑὲμ τό. Δαιξλαϑὲν 82. 

Δαιφλαϑαιμ ς). Διδλασιμ ζο, τού. ἀππτ. 1. δἰ ἴχτς. Αταὶν. Ἐχὶ, 
Δειλαϑαμ ι8. Δελμαϑιν )ς. Διολααϑαΐμ (οπιρί. Διολαδχὶμ 

1 ρί. 2 εῤίαιάσαι (ορι. δοῤαίσιλα (τεοῖς. Διξζλαϑ.-- Δεῦλαϑ. 

ἰπ οοστ. 41} α αἰϊεγωῖσ. εἰ αὐ κε ̓ς ἰοϊοαςεηϊ 71) 7ς. 
ΧΙ]. Καὶ ἀπ. ἐν. Γιλμ. Δι5λ.} καὶ τρταπν 44. 

Ἀγπι. 1. ατας, Αται, Ἐα. ἀπν9.}] ρει εν. Αποπγ πὶ. ΔΡ. 
Ἀπιῆς. Γὠμὼν} α ςτ- Χιλμὼν 110. Γιλξων ς. “ἅνποι Ἡΐετ. 

Εἰνιπ Αλομσιη. ἃρ. Απιῦσ ἐχργηπυηῖ Γιλμὸν Δππ. «0. δἰηυς. 

Α 
α Χαὶι 

Ἀγπι. Σὰ. Διδλαϑαιμ) Διδαλϑαιμ ς 5, .6. Διδλασϑαὶμ 

σωτρ. λαθαὶμ 8... Δαιόλαϑαιμ τό, 32, ἐτν ατιν Οὑς, Νίω 

Δαιξλαδιν 82. Διδλαδξιμ το, τοῦ. Απησὶ Οὐά4,, ςοπιμρίυγει. 

Δδεεῤ᾽ όσα (ορῖ. διαῤαϊμἦαι (τότ. 
Α ΄“ φ .- 

χα 2} κα ἰἰπεγὶ Ἀποπγπι. 
80. Απιὺς. ταρενι 5.) Ἔ ἐπὶ δίσυων δία αξ 16. ἐπὶ] εἰς 4, 

8. τού, 114. ὧἦἥὄκ Ηϊογ. Αππηεαὶ (οὐ ώ. αἰΐφα!. Ἄπῃ. ΕΔ. τὰ ὅρη) 

τα ορια γι. ορίων τό. ΠΠἰετ. πιοπίοπε (ὰὰν αὐτί οἷο μη ημῆο Οεοχς. 
Ἀσπεηὶ ( οὐά. ρίετᾳυς. Αὐτὰ. Εαὰ. 

τὼν δϑιαξζασιων Αἴ. ς8. ᾿Αδαρὶμ) ( σαριμ, νι] Ὅμαξιμη 7. Α- 

ἔλριν 82. Οορί. Αἴαργμ 4... Αμάρεμ ς3. Αξαριμ Νἢ,, τό, 29, 
30, 32. 55, 48, (9, ὕ4, 71. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. Νὶς. εαρεῖπιϊς 'Λδαρι- 
μιὼ Οεοῖ. δαδατίνι Ἀπιεπὶ (οάά, ςοπιρίυτος. απιν. Ναξ.) 

α ἴό, ς;. 73, 77. 130, 121... ΑὉ. 3. Ναϑὰ) Ναφα 32, ς3. 
δίαν. Οὔσος. Νιμμωξ)ς. Αὖαν 82, 120. Βαν χτι8, 114. Ναδο 
Ηϊοτ. Δεόο Ἀποηγαν. ΔΡ. Ατωῦς. 

ΧΙ ΠῚ. Καὶ 15). Αγῆν. 1. αἴφυς. Αἰτη. Εά. 
7 .ἐἱ Ηιϊες. Αὐοηγπι. ὯρΡ. Απιὺυ. 

80. Αιπδτ. ποις Οούτς. 

ἐμ ΔΙ, τό, λον 12, 44. 59, 4, γ)1, 129, 130, 131. ΑΙά. ΑἸεκ. 

(δι. Νίς. Αμαριμ 53. Ἴχμεσθς Ηἰς ᾿Αξιτεῖμλ (ἢς) ὕεοιζ. λ΄ι.- 
ὁσα Ασα. τ. αἰίᾳυς. Αι. ΕΔ. χαὶ 2]. Ηἴεγ. Αποηγπι. ἃρ. 
Ἀπιδτ. πιαρινίξ.} τπετναί Ἀποπγτι. ἀρ. Απλϑς, ἐπὶ δυσμ.} 
“" “απρον ῥα; Ηιϊετς. Μωαδ) Μωαδιν ((ς) ξ9. ἐπὶ 4] α ξ9. 

τοῦ Ἰορδ.} τον ἰορθανην 73. κα τὰ 18. κατα] οϑγδα Δπτ.. τ. 
αἰΐσυς. Απη. Εα. Ἰμριχὦ] μρεχὼ 130, 131. 

ΧΙΕΙ͂Χ. Καὶ κι] καὶ αἀπηξὰν απὸ δυσμὼν λίωαξ καὶ Χ, 18, 128. 
Αἰά. 1ρί. διαν. Οὗτος. Οςογξ. ἐδίφης Απόπνπι. ἂρ. Αἰπδτ. παρὰ] 
“πὶ ᾿8, 19, 44) 53. 54) 6.4, 7: 1τοϑ, 118. Αἰά, κατα τό. τὸν 
Ἷορδ.}) «τὸν ᾿ιό6. ἄἐἀναμ. Αἰσιμ.} τῆς ἀθιχγτου τΊᾶσρΟ 8 ζ.) εἴ ρεΐηιδ 
τρᾶπυ 1190. δειάβποα Ἀποηγτη. ἂρ. Απιῦς. κὐ ἐοκο (ἱμκά πίε Ηϊετ. 
Αἰσιμὼθ)} Ασιμωθ τό, 28, 29, 30, ς2, ς7ν 131. (τ. Νὶς. (ορι. 
Ἐσιμὼθ 44,74, τού, 134. Οεοῖς. Ἀππεηὶ ( οὐά. ταπτυ τι οὶ οπηπδα. 
Ἀπη. ἘΔ. ἔς, ἰκὰ Ε εἰξ {υρταίςτίρι. μγίηα τοᾶπυ, Ατπι. 1. Ασιμὼν 

82. Ἐσιμὼν ς 4, }ς-. εχρήπιϊ Σεμοφὼμ ϑίαν. Οὔἤτοζ. Βιλσα) 
Βιλσα γι. ΒιλσατΧ, ΧΙ. Βιλσατιμ 18, 118. ΒελσατΊ)|ιμ 110. 
ΑΙεχ. Βελσατειμ τς, ξξν ὅῳ. ΒβΒιλσατΊἝεμ 16, 18, 29, 30, 32. ΑΙά. 

Ολτ. Νὶς. Βιλεατῆιν ΜΠ, ς). Βελέσατὴν ςς. Βελσατιειν 131. 
Βιλσατὲὴν 1ἰρί, Βείϊαίακ (ορι. Βεϊζανλίσν 5αν. Οἶτος. Βείαμία 
Οεοῖξ. Δἤεόα Απῃ. τ. αἷἴᾳφυς (οὐά. Απρεηὶ. δε μά Αται. Εά. 
Ἀδιλσατιμ 44. Αξιλσατειμ τοῦ. ΑδελσατΊεμ ξῴ, 1Ἰοϑ. Αδιλσ- 

σατειμ ((ς) ς6.ὙἩ Αξελσασατίειμ (ἢς) ς3. Αξελσατ])ιμ 74, γ6, 84, 
134. Οοπρ!. Αδέλσατεψ 82. Αδιλσατγων 18. Αδιλσατϑὴημ 
48. ὨΩδίλσαττεμ )ς. «(δεϊ- δόμα Ἡϊοτ. Βεϊαολια Ἀποῦγπν. δρ. 
Ἀπιῦτ. αλοβίπαια Αταὺ. 1. τὸ) ὟῚ], τς» τό, 18, 48, 20, 

30, 325.44) 43» 54») ς 5» 66, 49.) 64, γ4», γόν 82. ὃ», τού, τοϑ,1 18, 148, 
110.) 131, 134. (ὐοιηρὶ. ΔΙά. Αἰεχ. ΠὈιρή, δ, Νὶς. πῃ. 1. δἰϊὶ- 

4υς. Αττῃ. Ἐ4. κατὰ δισμ.} κατα δυσμῶν τς, τό, ,8, 30, ς2, 
ς3, 46, 4, 73, 85, 1ο8, 118, 130, 131) 134. Οοπιρί. ἐπ δέαηιιὴρ 

Ἡϊετ. εχραπηθηῖ ἀπὸ δυσμὼν Απα, 1. αἰΐανε. Απω. δα, 

τὰ ΔΛΦ],, τὰ τοῦς 20 124. 

ἀπγρ.} μνο- 
ὁρίων) ὁρίων Οοτηρὶ. Αποηγι. 

᾿Λξαχρὶμ) Αὔαριν 73. 82. Οορι. Αδα-. 

Καὶ χατακχληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν ἔν χλήρῳ χατὰ φυλὰς ὑμῶν, τοῖς πλείοσι 

Ι,., Ηἰς Ἰησἱριυηῖ 14 καρ. Αἰά. (λϊ. ΝΊς. 
Οουτξ. οι δος Αἰτῃ. τ. αἰΐᾳυς. Απη. Εά. 

τὸν Ἰορδ. κ. 1ερ.]. ἐς. Μωχ9) Ἔ καὶ ἐλαλησε Κυριος προ; 

λίωνσην λιγὼν (ῆς) 44. τιαρὰ τὸν 'Ιορδ.] ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου τό, 77, 
131. ΑἸεχ. ἐπὶ τὸν Ἰορδ' “8, 2, ζ7, 73» 8ς, 130. (αἴ. Νῖς. 
χατὰ] εονὼι ται. τ. αἰΐᾳις. Αἰπτῃ. Εἀ. Ἴερυχῷ}) Ἱερείχὼ 130, 
111. λέγων) λ 44. 4 ἀἐϊιεόαί Οτοῖσ. εἰ ἀἰϊοίε Αττὰ. τ. αἰΐᾳυε. 

Ατπηι. Εὐ. 

11. Δαλυς.} ἰος: ὦ 1 Ἄχῃ. 1. δ᾽αυς. Ἄσων. Εὰ. τοῖς υἱοςς] 

νι δι: Απτα. ι. δἰῆηυς, Απτ. ἘΔ. πρ΄ αὖτ.) ἐς Οδοσγ. Απην αὶ 
αἰθᾳυς. Ατην. Εώ. νας} οτε συπὶ ἃς ποίλταπ, ργαπινῖς Γ᾿’, 
Ρπηλ της Ἰάσπν Ὁ ΧΧ ἴῃ ςπᾶγδέϊ. πιίροτς ΑἸεχ. 

“τε Αππηεηὶ Οοὐά. αἷἴᾳυι. Αγηι. Ἑά. διχξαίνετε) μεν γαη διε 

Οορ. γῆν Χαν.} τὴν Χαναναιαν ΓΝ, τὴν γὴν Χαν. ς8. δείγασε 
Οἰαπαπάονωσπι Απτὶι. 1. αἰίφυς. Αγπι. Ε΄. 

1.11. τὰς κατοικῶντ.] ἐχρήπιυηϊ κατοίχες Ασπι. 1, αἰΐφυς. Αὐτ), 
Ἑά. ἦν Τῇ γη} α 52. τὴν γὴν ΧΙ, 18, 44) 74.) 75. 82, 84. τού, 
128, 134. 

Εά. ἐρρόι, ι) ἐξαιρειτε ς0. 

ις, ς8. ἱίεπι οὐαὶ ἃὰ ποίλιυπιὶ ργσπιῖυης ΓΝ. Ατῶρ. 1. 2. 
Ὁ κκ ἴῃ οἰιαγαβι, πιίηογε ργθαινῶς ΑἸεκ. -Ἑ απολειτε ΙΝ. εκοῦας 
((ς) 82. υἱαν Ἰαρίάεα. (ορι. αὐτῶν 13} ὑμῶων 29. δετγα ξογενε 
Αππ. :. δίϊᾳυες. πῃ. Εὐ. πάντα] απολειτε σαντα 44. ταν- 

τῶν ς. α Απτπιοηὶ (οὐ, ρεης Οπγη 69. τὰ εἶδ.) οι ἰάοία, ἰρὰ 
εδοία υπςὶς ἱπςοϊυάμ, υηΔ Ἄττῃ. Εα, τὰ χων. αὐτ.Ἶ ἀντ. τὰ 
χων. 73, 1ιο8. ατὰ χων. ςς. Αἰτῃεπὶ Οοάά. ραῦς οπημοϑ. 
τῶν τό, ς4. ἀπολεῖτε αὐτὰ} απολει αντα ([:ς) 121. 

αὐτὰ οὐπὶ “,»ν ποῖλί Αἰεχ. α αὐτὰ ςς, τού. Θεοῖς. Απηῃ. 1. Αἱ}- 
4υς. Δπῃ. ΕΔ, αὐτὰ--τὴν γῆν ἴῃ οοπι. 53] α Βας εἴ 4 τς 
ἐϊε )αςεῶς ς 3. τος) α 44. Δ. 3. γῆλας) γυλας )ς. 

αὐτῶν αἱκ.}),. 44. ἝΩ 4ἰιανία ἕο ἈτθΌ. τ. 2. ἐξαρεῖτε υἱι.} 

. 82. ἐ εἰπε ταν. τ. αἰΐᾳυε. Αγπι. Εά, 

ΚΠ. τοντας) ΑΝ, τς» 19, 28, 20, 32, 52, ς 5, 46, ς7, ξ9,) όᾳ, 

73, 82, 8:,), 1τοϑ, 128, 130, 131. ζοπιρί. ΑΙ]ά. ΑΙεχ. Αγηλ. 1. δὶ ὶ- 
4υςε. Ατηι. Εἀά. αἷμ ἰεχίυ, (τὰ πλεῖ αἰῦρο, 1]. , ρυϊτηο, 1τὰ ἢλ- 
Ὀδηῖ πυῶς ὁ τοζφηῖ ππλην, 10, 18. τοὺς χατοικ.ἢ - Ργαπιϊτίς 

ὥης ἤγμλο 06} ΙΝ, μᾶς οὐπὶ “Ἢ ἀρπλῖ ΑΙεχ. τὰς χατ. τὴν γ.] 
ἴδες ουπὶ “- ὕρπαης (Ως) Αταῦ. :. 2. τὴν γὴν ι] Ἡ τρο τρο- 

σώπου ὑμῶν τού. ἰκ ἱεττὰ ϑίλν, Οἰἶζος. καὶ κατοικ. ἐν αὐτῇ] 
ε εἰ, φιὲ ἱπλαόμακι ἠῶ Αταῦ. ι. ἃ. χατοικήσετε) κατοικησοαῖε 

44, 74) τού, 134. “ νον Αταχ. τ. οἷἴἥφυςε. Ατπτη. Εά. γ59] 
αἰ . ὄὀίώωκα) εἐδωκα τό, 32, 7, 73. 77ν 111. Ο(αϊ. ΝΊς. αν- 
τῶν] α 8:.. α δίς 1ν. οὑπὶ “Ῥ ὕγηδι Αἰεχ. «ἴω ἴδχῖυ, (ξὰ βαθεῖ 

ΠΛΆΓΙΟ Ρυ ΙΔ τοῦᾶην; Ἀπ. 1. ἦαπς Οεοτζ. ἰν κλήρ.] α ἐν 130. 
χληρωτι ΠΊΔΓΡΟ Χο Ἕ αντῶων Ι΄. ἱπ ῥνίοα Οδογ. Ἄγηι. 1. ΔἸ φυς. 

Ἄτην. Εὰ. κλήρῳ κλήρῳ ἴῃ οοπΊ. ς4} α Ροϊγεπη, εἰ 48 δὶς ἰῃ- 
ἰεγαςεηῖ τού. Αγ. 1. αἰᾳυς. Αγ. Εα. 

1ν. Καὶ καταχλ.)} " 53. κατακχληρον.] κατακληρονομη- 

σατι 44) 74.134. κληρονομησατε 76. τὴν γὴν αὐτ. ] ἀντὴν 71. 
ταύτην 44. τὴν γ.} χατὰ τὴν γ. (ἢς) ς3. αὐτῶν 13] ευπὶ 
Ὕ ὕκπλ ΓΝ. δρεῖ ἕῳ “ ἴῃ οδλγαέϊ. πιίπογε Αἰεχ. , ΠῚ, ΧΥ1], 

48, 29, 30, 12, 827) 53, 58, 69) 73ν 77» 85» 108, τιϑ8, 130, 131, 
Οοιρὶ. (δι ιο. κα ρεπιο, (οὰ παθεῖ πιιπς ᾿πδῆ τεσοηϊὶ, τ6. ἐν 

χλ. κατὰ φνυλ. »μ.] χαάτᾳ Φνλ. υμ. κλ. ςς. ἐν κλήρῳ] α71. Χλη- 

βωτι Ι, τό, 8, 19, 28, 29, 30, 32) 52) ς3,) ςζ, 57, 64, 73, 77, 83. 
ὃς, τοῦ, ΒΕ Αἰά. ΑἸεχ. (αἵ. Νίς. κληρὼ οτι (4ς) ς9. φυ- 

λᾶς 12] τὰς φΦ. ς1. ὑμῶν 1 ὑμῖν 73,77». 131. (δῖ, Νὶς. αυ- 

τῶν 16. Αγαὺ. 1. 2. τοῖς πλείοσι) τοῖς πολλοῖς ζ9ς. -Ἐ υμὼ, 19, 

τρ. Μίωνσ.) ΜΩ͂ 

ἐπὶ δυσμ. λ4. τ. 

τας ὅχ. ] σασος μυσηντυηῖ 

ἰάδπλ 

.] 

Αα ἄν- 

ὁτι ἴδητιιπὶ ς 8, ΝῊ 

τρὸ] 4 δῖαν. Οἰἶτοξ, Οεοις. Αστπὶ. ᾿. αἰΐφυς. Αττπ,. 

Α 44. ἀπιλφ.σ., ΠπΣ σὰ 
9 

να 
--» ἢ {1 

ς. ὲ . 

- εἰ οι 

“2.4 « 

’ὕ 

Ἐξ τος 



ἈΡὶῖὶΦ6 Μὶ' ὃ 1. 

ἂν ἐξελϑὴ τὸ ὄνομα αὐτξ, ἐχεῖ αὐτοῦ ἔςαι, χἀτὰ φυλᾶς τἰατριῶν ὑμῶν κληρονομήσετε. 

.Ν τεῳ ΧΧΧΊΠ, 
9 ὶς , 9 πς . ρ΄ νι ς », ) “. “9 .“ 5 “ «΄ ’, 

᾿σληνυνεῖτε τὴν χατάσχεσιν ἄυτων, χαὶ τοῖς ἐλάτ]σὶν ἐλατ]ωσετε τὴν χατάσχε δὰ αὐτῶν, εἰς ὃ 

δὲ μὴ ἀπολέσητε τὰς χατοιχϑν]ας ε ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ προσώπε ὑμῶν, χαὶ ἔξαι ὃς ἐὰν χαταλίπητε 

ἐξ αὐτῶν, σχόλοπες ἐν τοῖς ὀρ αλμθῖς ὑμῶν, χαὶ βολίδες ἐν ταῖς πλευραῖς ὑμῶν, χαὶ. ἐχϑρεύ-- 

σουσὶν ὑμῖν ἐπὶ τῆς ψῆς, ἐφ᾽ ἣν ὑμεῖς χατοιχήσετε. 

τὸς, ποιήσω ὑμᾶς. 

Καὶ ἔφξαι χαϑότι διεγνώχειν “σοιῆσαι αὖ- 

Ἔν 5. 

κό. 

ΚΕΦ, 

ΧΧΧΥ. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λεγών, "Ἔντειλαι τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτάς 1. 5. 

ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε εἰς τὴν γὴν Χαναᾶν, αὕτη ἔςαι ὑμῖν εἰς χληρονομίαν, γὴ Χαναᾶν σὺν τοῖς 

ὁρί οἰς αὐτῆς. 

ἔςαι ὑμῖν τὰ ὅρια “πρὸς Λίξα ἀπὸ μέρους τῆς ϑαλάσσης τῆς ἀλυχῆς ἀπὸ ἀνατολῶν. Καὶ χυ- 

χλώσει ὑμᾶς τὰ δρια ἀπὸ Λιξὸς πρὸς ἀνάξασιν ᾿Αχραδὶν, καὶ ππαρελεύσεται Ἔνναχ, χαὶ ἔςαι ἡ 

διέξοδος αὐτῇ πρὸς Λίδα Κάδης τὸ Βαρνὴ, χαὶ ἐξελεύσεται εἰς ἔπαυλιν ᾿Αρὰδ, χαὶ “παρελεύσε-- 

1οϑ. ἀιχία ιμἐεἐμαάϊπες Αττὰ. τ. αἰφις. πῃ. Ἐά. πληϑυνεῖτε) 

τληϑύυνήτε 64. τὴν κατασχ. 13] ἱπ᾿ πυπι. ΡΙυΓΑΙ ὀχρυϊπυιηῖ 
Ασπη. τ. ἢ] 46. Αται. Ἑά. τὴν κατάσχ. αὐτῶν τ" --τὴν καΐασχ. 
αὐτῶν 25] α ρΡοϊγεμπηα εἴ αια [18 ἱπτεασεης Αὐπ,. 1. αὐτῶν 29 
-ὀ᾿υὐτῶν 3]. ροϊτγεπ). εἴ αυχ85 ἢΪ5 ἰἸηςοτδοσηΐ 19, 721. . τοῖς ἐλατῇ.] 
7υχία ρακείίαίες Αύσὴὶ (οἀὐά, αἰϊψυι. Αγπλ. Εά, ἐλατ]ώσατε] 

ελατ]ονωσετε ς8, τοῦδ, 118. τὴν χατάσχ. 49] ἴῃ παΠ|. Ρίυγαὶ! 

Ἐχρησιυηΐ Αττηθηὶ (οάά. ταητυπι πολ Οὔγπεβ. Ασγηι. Ἐπ. τὴν 
 χκατάσχ. αὐτ. 25) α ς3. εἰς ὃ] οἷς ζ9. εἰς ον τό, ς2, ς7, 73, 
γγγ, 82, 8ς,), 129. 130, 131. (αἴ. Νὶς. με Αττη. Ἅ. αἰΐᾳιθ Αγηι. 

ἙΔ4. εἰ ργατιηϊττυης Ατγπλ. 1. δας. Ασπν. Ε4, ἄν ἐξέλϑη] απεξ- 
ελϑη ζ0.- τὸ ὃν. αὖτ.) αυτ. το ον. 54) 75.) 82. “π Ὀγδτηπηξ 

στη. 1. αἰἴφυθ. Απῃῇ. ἙἘά. τὸ ὄνομα) μου: οὐπὶ αἰτίςυϊο ϑ8[δν, 
Οἴιεορ. αὐτῷ 15] ἐίογεπι Οδοτρ. λ Ἀπ. τ. αἰΐφις. Αὐτὰ. Εά. 
ἐχεῖ αὐτῷ} ἐΠΠς εἰ Ἀτὰρ. τ. 2. δχρηϊγωθπης τὶς ἐκεῖ (Π6) Ατπη. 1. 

αἴϊϊαυς. Αὐταὶ. Ἐπ. αὐτῷ ἔςα!} ἐςαι αὐτοῦ ς4γ) 75. Ἔ ἢ κληρο- 
γομια 54. -᾿ κλῆρος 44. Ατάρ. 1. 2. -Ἐ ὁ χληρὺς )ς. -Ἐ εδάςπὶ 

ὯΩ Χ ἴῃ οδβαγαέξ. πιίηοσε ΑἸεχ ὁ χληῆρος τῃᾶγρο Χ. ἴΤ1ρ΄. εἴ ἢς 
Ἠαθεῖ ΠΙΩΓΡῸ ᾿ΓΪΠηᾶ πηᾶηι! 120. α αὐτῷ Οεογα. κατὰ φυλ. 2] 
εἰ ριξιητυης Αγαῦ. 1. 2 τσατριὼν] πατριὰς ἯΙ], τό, 28, 30, 

25), ζ3) δῖ, 57, 73» 779 80) 1205) 130, 121. ΑγπΊ. 1. Δ1]14}ς. Αττη. 

Ἑά. ὑμῶν υἱξ.] ανυτων τό, ς3, 71. κληρονομήσετε] κληρονομη- 
σατὲ 4. 

1. Ἐὰν δὲ] , δὲ ὕεοτρ. 

ἀπολέσητε] ἀπολεσεται (0) ὃς. 
κατοίκες Α΄τῃ. 1. αἰϊίψις. Απῃ. Ἐά, ἐπὶ τῆς γ.] ἐπὶ τὴν γὴν 30. 
ἐν ΤῊ ὙΠ 1209. τῆν γὴν ΙΝ, 10, ςς,) 8,82. τῆς 44. καἐπὶ Απῃ. 1. 

4146. Ατπη. Ἑὰ. ἀπὸ τροσώπ.] πὸ τοῦ Ὡροσωπ. 44. τῦρο 
σροσωπ. 1290. εχ ὥροσ. 54. καὶ ἔςαι} καὶ ἔσονται 44) ζ4, 74, 
»)ς, γό, 84) τού, 134. κα χαὶ (ὑέος. Αγη). 1. αϊαυε. Αση. Εά, 

ὃς] σσους 1) 18, 28, 32) ς25) ςζ, 57, 59, 64, 73» 77. 85, 128, 130, 
131. ΑΙά. ΑἸεχ. Οαῖ. Νίς. φαωέα Αστηςηὶ ρα. σοπρίυσεθ. ἐὰν] 

ΕἿΣ. ἂν ΝΙ], Χ, τς» τό, 18, 29, 30.) 44) 52) 30) ὅῳ, 82, 128, 129, 

130, 131. ΟΟπιρὶ. Τρ ὧνἰῃ ομαγαξε. πιΐποχς Αἰοκ καταλί- 

πητε} καταλειπ. ΨΙ, τό, 750, καταλειψητε 29. τοῖς 0Φ5.] 

εἰ βὶ Αττη. 1. ααυς. Αγηι. Ἑά. 
Ἁ “ . 

τάς κατοιχδντ.} ἐχρηϊπηπηΐ τὰς 

τω οφϑαλμὼ 110, 131. ἐχϑρεύσουσιν] ἐχϑρενουσιν 131. εχ- 
ϑρεέυσω ς4. 75. ὑμῖν} α 71) 129. ὑμῶν (ῇς) 18. ἐπὶ τῆς γ.} 
ἐπὶ Τογα οὐτὰ ἀτςυϊο Αττὰ. τ. αἰϊΐψυς. Απτ. Ἑά. ἐφ᾽ ἣν] ἐφ᾿ ἧς 
ἿΝ, ΧΙνΙ 29, ζ0 57»), 74) 75. 845 τού, 134. ἱπ φια Αγπι, :. δἰΐαυς. 

Αχῃ. Ἐα. ὑμεῖς] α 8[αν. Οὗτορ. κατοικήσετε] κατοιχήσητε 
44. κατοικειτε ΧΙ, ςς. 

11. ἔγαι)  λος Οέεοζς. καϑότι] καϑως 82. διεγνώ- 

κειν} εγνωχεῖν 75. διέγνωκεν 1320. Οεοῦρ. διεγνωκα 53. ποιῆ- 
σαι} ῥτατικος τον συπιὶ ἃς ποϊδῖιπι 1. ργροτ τς Ἰάσπι ΓῺ δς ἴῃ 
«λγαῖξ. τηΐποστς Αἰεχ. αὐτοὺς} αντοις ΙΝ, τό, 19, 28, 30, 44. 

52, ζ4) 58, 50, 64, 72) 7239 74.) 75. 76, 82, ὃς, τού, τοϑ; 118, 130, 
111, 114. (αἱ. Νῖς. δῖαν. Οὔτγογ. Οεογρ. ἄτην. 1. αἷς. Ασπὶ. 

ἙἘάΔ. αὐτοῖς ἴῃ οδαγδέϊς. τηϊποσε Αἷἶδχ. “σοιήσω)] τοιησαι (ἢς) 

82. ὑμᾶς] υμιν ΙΝ, ΝῚ], τό, 28, 29, 44. ζ2, 53) (4) 55) τό, ςϑ, 
ξο, 64, 72») 74» 739 7659 77ν 84. τοῦ, τοϑ, 118, 129, 130, 131) 134. 

Οοπιρὶ. ΑΙΔ. Αἰεχ. ϑῖίαν. Οἰἶτος. σεοσς. πη. τ. αἰϊΐαυς. Αὐτη, 
Ἑά. 

" “-΄ 

1. Καὶ] 44. πρρ Μωνσ.} Μοβ Θεοῖς. ἐμ Με Αττπιὲ 

αἴΐᾳφυε, Απτη. Ἐά. λέγ.] εἰ ἀϊεεῦαι Οεοτρ. ἈΠ. 1. 
αἴας, Ατηγ. Εά, 

11. Ἔντειλαι ἐντειλε 11. Οἵ. Νῖς. τρ. αὐτ.] το. αὐτὸς 

“Ἢ λέγων ἃς οτι: (Π0) 1Κ΄. -Ἑ ὅτι ἕ χὰ ἰπ ομαγδός. πηίπογε ΑἸεχ. 

με εὐ κι (εν) ἀΐξεης ταν. 1. 2. ἐς εἰ ἀἰς Οδοτσ, {ἐς 

Ατηι. τ. αἰΐψυθ Ασπὶ. Ἐή. εἰσπορεύεσ 5ὲ} εἰσπορευσεσϑε 32. 
ἐχπορευεσσε τς, 18. εἰς τὴν γ.} κα τὴν 4.4. 
γα Ατδὺ. 3. Χαναὰν 13} Οὐαηααηαονμηι ΑΥπὶ, τ. αἰϊΐχφας. Αὐιη. 

Ἑά. Χαν. τ'-οΧαν. 25], αἰτεγιῖγ, οἵ ας: 115 ἰητοτ]δοοης ΑΓΠῚ. 1. 
αἰΐαυς. ΑΥπι. Ἑά. αὕτη] Ἔ ἡ γη ς8. 1᾿ρ΄. -Ἐ ελάὸπὶ οἴιηὶ Νὶ 

Ρισπο ΓΝ. ΑΥΌ. 1. Ζ. -Ἐ εδάεπὶ {Ὁ δα ἴῃ σδαγαίξ, τηΐηοσς Αἰοχ. 

εἰ ἡ εῖ} 

ἷ ἐῃργφα αηηπὶ 1“ - 

Ἔ ἢ γὴη ητις 30, 445 545» 74.» 76, 82, 8. ὃς, τού, 1305» 134. εἰ ἐργα 
ΑΥᾺΡ. 1. 2. ϑίαν. Οἶτορ.0.  ἔςγαι ὑμῖν] α ὑμῖν ςϑ, ς9. υμιν ἐζαι 
ΧΙ, 44, 4, 74.» 76, 845 τού, 129, 134. ἐςὶν ὑμῖν 1Ἰρῖ. εἰς κληρ.] 

εἰς τὴν Χληρ. ΙΝ, 159. ἀκσιεώιας Αταν. τ. Ὑ] γὴν ζ4. δςα- 

Ἰυπγ ργεπηϊτταης Αἰτῃ. 1. αἰϊΐφυς. Ασηι. ΕἘά. αὐτῆς] αὐτῶν τού. 
Οοῖ. 

ΠΙ. Καὶ ἔγαι ὑμ. τὸ ΠΤ εἰ ἐϊ μιπὶ βπο φμὶ ογωπὶ φοὶς Ατδῦ. 2. 
τὸ κλίτ. τὸ] τρος κλ. τὸ ([.) 9. τὰ οριῶ τὰ τοϑ. ελάειπ {υργὰ- 
Τοτρῖ. 40 αἱΐα τηδηι 131. διαῦεῖ Ἔδάεγη ἴῃ τοχίῃ, {εἀ τὸ Χλιτ. τὸ πηλύ- 

δο, 118. τὸ πρὸς Λ.} « »πενϊδϊε σα οτεαβωα Αταῖ. 3. Λίξα 1] 

Βορρα 11]. Λίξα ἰπ ομαγαέϊ. τηῖποτο Αἴσεχ. Λίξα τ᾿ -πλίδα 29] 

λα δἰτεγυγ. εἴ 4ι128 115 Ἰητο)ασεηϊ 71. ἀπὸ ἐρήμ.} απο της ερ. 18, 

445» ζ4. τό, 64, 745 73. 76, 845 τού, τ28, 115. Οοιηρὶ. ΑἰΙά. «7 “ε- 

“Μευηρ ταῦ. 3. Σ᾿] Σινα τῷ, τού. σεοῖρ. Σιναὶ 44) ξ4., γᾶς 

ης, 84, 124. Σιναῖν γ6. ἐχόμ.} ἐχόμενα ΧΙ. κα ϑίαν. Οἴἶτοσ. 
Εδωμ] Ἔδων (οι. ὑμῖν 25] νοϑεάπε Οδοτρ. τῶ ὅρια] τὰ 
ὁρια τα ἸΝ,, 44, 74. τού, τοϑ, 134. ρ΄. Αγπ). τ. αἰ ἴχυς, Ατσπ). Εά. 

τᾶ ἐν αὐτὰ ((ς) 75: τωρ. Λίξα 25] τρ. Βορρᾶν ςς. - αὖ ον 

ΑἸὉ. . ἀπὸ μέρ. τῆς “αλ. τῆς ἀλ.} δὖ δο φασα Μεῦϊαι αὐ »πανξ 
Μίμινι ᾿Ἄωβ. 2. ἀπὸ ἀνατ.) εχρυϊπηῇ πρὸς τὰς ἀνχτολᾶς 

ἈΑτσαδῦ. 2.᾿ 

ΙΝ. Καὶ 17. , 44. τς, τοῦ. ἐμα:}] α σδοῦρ. Απῃ. 1: 
φονίπι Αστηθηὶ (οαά. αἰχφι!, Ατπὶ. Εἰ. ἀπὸ Λίδ.1] αὐ σγιαξε 

“σα εχίγοαπηι βπίμρι ΑΥΑΌ. 3. τρ. ἀναθ.} αναξασει τὴ 129. Λε. 
2εν Οοριῖ. φκοί τ μερεν Ατδῇ. 3. ᾿Ακραξιν] Ακραξειν Χ, 20, 
'ξς, 64. ΑΙά. Αἰεχ. 1ἱρί, Ακραδειμ τό, ς4. Αχραϑην ζὸ, 7ξ: 

Αχριδειν 131. Αχαάξειν 130, Κραρειν ς3, 6. οχργίπης Ἡκροξὶν 
δίαν. Οἴἶζορ.. ταρελεύσ. 12} τπαρελευσεταί σε (ἢς) τς, ς3, τό. 
Ἐννακχ]) εἰς Ῥγεηγτῖς 11. ὁ Ἐνν. Πρ, Σεννακ ΧΙ, 29, ς4. ςζ, 
74) 84. (αἱ. Νίςο. Σενακ ς8, γς, 129ς. Σένδαχκ Χ. Σενχχ 4.4» 
τού. Σενναχ 134. Σεννα ἹΝ, 82. Ἐνχκ ζςο. 81αν. Οὐἶἕγοσ. αὐ 

πα Αττ). τ. αἰἴφυε. Αγπχ. Ἐά. Ἐνναχ, γ6. Ενναχκ. 7ι. 

2. ἤς πηᾶγρο Χ. δΣεεννᾶκ τό, 18, 28, ς7, 73, 8590. 131. Αἴεχ. 

Σεενακ ῥσὶπιο, {εὰ ζυρτγαίςτιρι. δ Ἃ ν αὶ ρίϊηα τπὰπὰ, 130. δέπα 

Οορι. Αγὰρ. 3. εχρυϊηγίξ Σεναχὶ Οθοσρ. διεξοδ.} εζοδος 18, 7ς, 

Σεεναῖκ 

82. Ατϑῦ. 3. αὐτῷ} υἱα εἴς Αταῦ. 5. πρὸς Λιδχ]) ὁπὸ τ 

τρ. Λίδρα Αἰά. ἰώ φωοά εἰ εοναρε Ατοῦ. 3 τῷ Βαρνὴ] Γουνῆι 
(ἢς) 82. τὸν Βαρνι 32. (δῖ. Νίς.  τὸἜ δϑίλν. Οἴτοσ. Βανπεα 
«Ἀταῦ. 2. ἔπαυλιν] ἐπανλειὶς ΧΙ, 29. ᾿Αραδ)] ““αναεὶ δῖαν. 

Οἴἶτορ. παρελεύσετ. 25) α 44. - σὲ 32. Ὁ εἰς 44. ς2, 74. 
ης, 84, τού, 134. Αγ. 3. ΠΑσεμωνὰ } Ασέλμωνγα 11, ΝῚ], Χ, 

1) 18, 28, 29, 30, 32) 44» 4) 57) 58) 64. 72, 74» 765 84, ὃς, τοῦ, 
1οϑ, 118, 128, 120,131, 134. ΑΙά, ἱρί, δίαν, Μοίᾳ. Αλσεμωνα 

Καὶ ἕςαι ὑμῖν τὸ χλίτος τὸ πρὸς Λίξα ἀπὸ ἐρήμου Σὶν ἕως ἐχόμενον Ἔδωμ, χαὶ 3. 

4. 



ΚΕΦ, ΧΧΧΙΝ. 
5. ται ᾿Ασεμωνᾶ. ᾿ Καὶ χυχλώσει τὰ ὅρια ἀπὸ ᾿Ασεμωνᾶ χειμάῤῥουν Αἰγύπ]α, χαὶ ἕςαι ἡ διέξοδος ἡ 
6. 

ΑΡΙ ΘΜ 0 1. 

ϑάλασσα. Καὶ τὰ ὅρια τῆς ϑαλάσσης ἕςαι ὑμῖν, ἡ ϑάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ, τῶτο ἕςαι ὑμῖν 

τὰ ὅρια τῆς ϑαλάσσης. Καὶ τᾶτο ἔςαι ὑμῖν τὰ ὅρια πρὸς Βοῤῥᾶν, ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης τῆς με- 
γάλης χαταμετρήσε]ε ὑμῖν αὐτοῖς παρὰ τὸ ὅρος τὸ ὅρος. Καὶ ἀπὸ τῷ ὅρες τὸ ὅρος χα]αμετρήσετε 
αὐτοῖς, εἰσπορευομένων εἰς Ἐμαν, χαὶ ἕςαι ἡ διέξοδος αὐτοῦ τὰ ὅρια Σαραδάχ. Καὶ ἐξελεύσε- 

ται τὰ ὅρια Δεφρωνᾶ, χαὶ ἔςαι ἡ διέξοδος αὐτῇ ᾿Αρσεναῖν, τᾶτο ἔςαι ὑμῖν ὅρια ἀπὸ Βοῤῥᾷ. Καὶ 
΄ 4 ρο 1 ΘΘ ἢ 3 “Ὁ νΜᾺ»Ρ δ, 4 

χαταμεέτρησετε ὑμὶν αὐτοῖς τὰ ὁριοι ἀγάτολων ἀπὸ Αρσεγαὶν Σεπφαμᾶρ. Καὶ χαταθδήσεται τὰ 
φ᾿ ἜΣ ᾿  5"ν » ἰδὲ φνΝ Ν, Ν δ ᾽ Ὁ Ν 2. "Ν ’ 

ὁριὰα ἀπὸ Σεπφαμᾶρ Βηλὰ ἀπὸ αἀγατολῶν ἐπὶ σσηγᾶς, χαὶ χαταδήσεται τὰ ορία Βηλὰ ἐπι γωτοῦ 

ιό. Ασιθωνα 1. ᾿Ασιλμονα (Ὧι. Νίς. Σελμωνα ς2, ς4, τ, 
γ1. 5ίδν. Οἴἶτος. Σελμονα )ς. Σέμονα ς1. ᾿Ασεμωνᾶ ἰῃ ςπαταᾶ. 
πιροτε Αἰεχ Ζείμωκα Ατδῦ. 3. ἐχρεϊπιϊς ᾿Ασεμενά Θεοῖς. εχρτὶ- 
τῆυηι Ἰασσιμών Ατπι. 1. αἰϊΐχυς. Ατπτ. Βα. ᾿Ασιμ.----Ασιμ. 
ἴῃ ζογ). 5] α ροξξα). εἰ 4ι12 ἰὶς ἰπιεηδοεηϊ τό, ς2. α ἐδάεπι ἰῃ ἱελῖυ, 
ἰοἀ μαῦεῖ πιλΓρὸ 8]1Δ πιδηι, 131. ελάςτι υποὶς ἐπο  κ τ, {υρρίεια (οἰ. 
δῦ ΕΒάϊτοεο, (δι. Νὶς. 

Ν. κυκλωσ.) τιαρακυκλωσ. 19, 1οϑ, 118. σιρικυκλωσ. 18, 
1.8. ἀπὸ), ᾿τοβϑ, 118. “4 Α΄. Ξ. ᾿Ασιμωνᾶ]) Ασιλμωνα 

ΝΠ, Χ, τς, 18, 28, 29, 30, 34) 44. ςς»ν ς7, ς8, όᾳ, 74. 84, ὃς, τού, 
1οδ, 118, 118, 129, 134. ΑἸ. [᾿ρύ. διδν. Μοίᾳφ. Σελμωνα 111, 
ξ4, ς9., 73, 7. ϑ8ιαν. Οἤἴτοζ. ὥς πιᾶγγο 111. ᾿Ασελμονὰ Οκῖ. Νῖς. 
᾿Ασιμωνᾶ ἱπ οδαγββ. πιίωοτε Αἷοχ. ἐεχρεϊσιυης ᾿Ασιμὼν Αττῃ. 1. 
δι αυς. Απῷ. Εά. ,ταὔππε δαί πανα Αταῦ. 4. χειμαῤρ.] χει- 

μαρρον Ν᾽, ν8, “9. 54, 58, 9, 74. 7ς, γ6, 82, 84, τοό, 134. χει- 
μαρρον τς, τό, 19, 30, 329) 47, ὅᾳῳ ὃς, τοϑ, 128, 131. Οορὶ. ΑἸεχ. 

(ει. Νὶς. φως ρεαεταῦτ ς8. δα ἡσγαμεα Αταῦ. 3. Αἰγ.) «Ε- 

23} »σνν Αττο. τ. δἰΐφυε. Αστῃ. Εάώ, διξωθ.) Ἔ αντου ἹΝ, 4, 
54. 74) 78ν 76, 84. τού, 129, 134. ΑτΡ. τ. 2. ΑἸτῃ. :. αἰϊίᾳυς. 

Ἀπ. ἘΔ. -Ἐ ἰθεπι ἰα «δαγδές. γυΐθοσε Αἰεσχ "ἡ αλλ.) ἡ 44. 
ἝἜ ἢ μιγαλὴη Χ, τς, 18, ὅς, 83, 128. Αἰά. 1ιἰρί. δίαν. Οἶτος. 

“ἘΠ ἐκόεπο υηςὶς ἰδοϊυί8 δίδλν. Μοίᾳ. αἱ μὲ ππᾶτεὲ ΑΙΤΆ. 1. με" πιάτγέ 
Ἄπηδηὶ (οὐά. τεϊφυϊ. Απη. Ἑά. 

ΝΙ. Καὶ 15) παρα 129. τὰ ὅρ. .]., τὰ Απτι. 1. αἰϊᾳυε. 

Ἅπη. Εὰ. τῆς 9αλ. ιἷ--τῆς ϑαλ. 2} ἃ αἰιεγυῖχα εἰ 4ις ἰΐς ἰη- 
Ἰαγλςεπὶ τό. ἴραι ὑμ. 15} υμ. ὁγαι (4,7. 4λ.], ἡ 
2οθ. Αἰεχ. ἡ ϑάλ. ἡ μεγ.} “4 αἴἰατε πιάχπααι Αταῦ. 3. ἡ 
μιγ.} α " 19. ὁριε7} ὀβιον 74) 76, 84. 129, 134. ὁρια ἐγαι εἰ 
(6ς) το. πώ σσὶ Αἰτῃ. 1. δ᾽ φυε. Απο. Ἐὰ. οἱ αὶ Ατῦ. 1. 2. 
«α εὐ ἴᾳᾳ. Ατθ. 2. τοῦτο) καὶ τοῦτο γ4, 76, 84, 134. Απη. 1. 
“).: Αταθ. 1. Δ. τὰ δρ. 29) τὸ ὅριον Αἰεχ. ΑἸιδ. 1. 2. α τῶ 
Αππποπὶ Οοάά. αἰᾳωϊ, Αστιν. Ἐά, 

Ν]1. Καὶ τῶτο] καὶ ταντα ς8, 118. α Απδ. 3. 
ὑμ. τὰ ὅρ.} α 71. κα τοῦτο ἴς. ὑμ. ς 3. ὑμ. τὰ ὅ,.} τὰ ορ. υμ. 
11. ορ. υμ. 44. τού, 134. κα τΖ ζ4, 74. 73, 84, 1ο8. 1 
Απηκηὶ (οὐά. αἰἰᾳυ!. Αἰτη. ἘΔ. , ὑμῖν διδν. Οἷἶτοζ.Ό πὸ τῆς 
9αλ.) , τῆς Χ, 129. 1ἱρή. Αταν. 1. δίθφυς. Απῷ. Εὰ. εἰ 4 πιατὶ 
Ἀγαῦ. ει. 2. χαταμιτρῆσ.) καὶ ριπετηϊοπι το. ΑἸ. 3. χατα- 
μετρηϑησιται Υ11, 30. χαταμετρησιται Χ, (οπιρὶ. Πρ, - κά 
δίαν. Οἶτος. καταμ. ὑμ.} “γἐ! οὐ; ἱπαε Ατδδ. 3. αὐτοῖς) 
ἐχρεῖς ἑαυτοῖς δίδν. Οὔἴτοζ. α Ατῦ. 8. Οεοιζ. Ατπτη. 1. αἰΐῥφιις. 

Απῃ. Εάβ. παρὰ τὸ δρ.} 4 πιραίε Απαθ. 3. τὸ ὅρος υἱ.]. 1Π, 

ἵν, Χ, ΧΙ, τόν 18, 19, 28, 29, 30, 32, 44) 42, ἐς, (ό, ςγ, (8, (ο, 
64. 73ν 77» 8ςν 1τοϑ, 118, 1218, 129, 130, 131. Οομιρῖ, Αἰά. 1 )ρί. 
(αι. Νίς. Οὐρε. Ασαδ. 3. μαδεῖ ἰπ οἰαγβέδ, τηίποτε ΑἸεχ. 

ΝΠ. Καὶ 1") Α ἈΑμῦ. 3. απὸ τὰ ὅρ. τὸ δρ.} α ϑίᾶν. Οὔτοσ. 

τοὺ ὄρ.) ὁ ας Αἰπῃ. τ. δθίφυε. Απῷ. ΒΔ. τὸ ἂμ καΐαμ. αὐτ.] 
"44. τὸ ὅρος) α ΧΙ, το, 81. Απι. τ. αἰΐᾳφυς. Απῃ. Ἑά. προς 

το ορ. Δ9ρ. ταῦ. 3. «τχς (Ως) ΑΠΡ. ι.2.. καταμετρῆσ.) κατα- 
μετρησιται 19. Οοπιρὶ. χαταμεέτρηϑησεται ΠΤ]. καταμετρή- 

σιτί ἰπ «ἰδγωξὶ. πιίρογε Αἰεχ υμῖν ρεκπηκυπιὶ τό, 32, ς2, ς7, 73» 
27. 131. (δῖ, Ν)ς. -Ἔ ὑμῖν το, 28, 30, ςβ, ς9, θς, τοϑ, 118, 110. 

Ἔ ἤν ὧδ «- Αἴ. τ. 2. Ἐκ διν. Ἢ δ (Άπε: {.}}.) 

Απη. τ. αἴ"ᾳυς. τσὶ. Εά. αὐτοῖς) ἐαντοῖς τς, 18, 28, 14, ς2, 

ς3,) 56, ς8, 4. 7ς, γό, 82, ὃς, τοό, 1ο8, 118, 128, 130, 134. 
(ου μὑ!. ΑΙά,. (αἴ. ΝΊς. δίων. εὐὔῇ πρπᾶης ἐν. Αἰεχ. χα Αγῦ. 
1.2... Ἀπ. 1. δίαυς. Αται. Ἐά. εἰσπορενομῴων εἰς} εἰσπορευ- 
φμένου εἰς ξ4.,) 7ς. εἰσπορενομένοι εἰς 19, 118. εἰφπορενόμενον ὡς 
(δι. Νίς. αὐφαε σά Ἀταῦ. τ. 2.3. πίγκε σά ἱπζταβοιε; ΑἸΤῸ. τ. 4}}}- 
ηυς. Απῃ. ἙἘά. Ἐμα9) Αἰμαϑ ΥἹ], τό, 18, 48, 44, ς8, ςς, 64, 

71γ.74.ν 1οό, 130) 131). 134.- Αἰεχ. τρύ, Ἡμαϑ ς8. Αἰϑαμ γό. 

τοῦτο ἵς. 

. Ἀπ. 1. αἰϊυα. Αττὰ. Ἐπ. 

Σιδαϑ 19. ἐμπιμίμαε Ἐπιαιὰ ΑΥΔΌ. τ. 2. νσηξιμνι Ἐπιαίά Ἀταῦ. 5. 

καὶ ἕραι---καὶ ἕξαι Ἰὰ ςοπη. 9] α ἃἰϊετυῖγα οἵ χυα: [16 Ἰητετποεπτ τὶ 
18, ς2, 64. διέζ.} εξοδος ςό, το. (οπιρὶ. 
τὰ δρ.) αὐ δπει οὰτη ἀτςυϊο ταῦ. 3. α τὰ Απτὶι. 1. αἴδϊηις, Ατπι. 
ἙΔά. Σαραϑακ) Αραδακ 129. Σαραδαχ ΧΙ. Ασαδακ Χ. 1Δρ(. 
Σαϑαδα ς, ς6. (οπιρὶ. ΑἸά. δίδν. Μοίᾳ. Σαϑαδακ ςς, ς8. Αἰεχ. 
Σαδαμκ τό, 28, ς7, 73» 77. 85. 130, 131. Ολί, Νὶς, Γαραδὰ 82. 
Καδδακ .9ς. “Ππά4α4 ϑῖαν. Οἶτορ. δαγσάϊὲ Οεοῦσ. “Ἵ[ταδαεά 

Ασπ. 1. δἰᾳυς. Αττι. ΕἘἀά. δϑανασα Αταῦ. 4. 
ΙΧ. τὰ δρ.} αα βπει εὐτὴ ἀπὶσυΐο Αταῦ. 3. 

54. 71γ) 75, γ)6, τού, 189, 134. Ἐφρωνὰ 74) 84. Σεφρωνα 8, ὃς. 
Αταῦ. :. Ζεφρωνα ἹΝ, Χ, ΧΙ, τό, το, λϑ, 29. 10, 12) ς3,) ςζ) 56, 

ς 7, (9, 73, 82, τοϑ, 118, 130, 131. (πρὶ. Αἴεχ. Εἱρή, (αι. Νῖς. 

δίαν. Μσοίη. Ζεφρωνα ἱἰπ ἴεχιυ, (κἀ Δεφρωνα ἴῃ πιᾶγρ. 1]. Ζεφοονὰ 
ΑἸά4. εχρείπιξ Ζεειφρονὰ δίαν. Οἷἶγορ. ἐχργπητ Ζεπρωνὰ Οεοῖ. οχ- 

Ῥτὶπιυηῖ Ἰεπρονὰ Αστη, 1. αΐαυς. Ατπι. Ἐά, ἡ βδιίζοδ,] η ἐξοδ. ςο. 
Οὐοπρὶ. α ἡὶ Αγπι. :. εἰΐδαυε. Ασπι. Ἐα. ᾿Αρσιναῖν) τὰ ορια 
Ρικτηπταπὶ τό, ς7,), 73, 77. Οδῖ. Νίς. Αρσεναειν Χ, ΧΙ, 28, ςς, ὃς. 

ΑΙά. 1ἰρί. Αρσεναειμ 11. ΑἈσερναιν Ν]], 44) 71, 73» 74ν 76, 84, 
108, 118, 134. Αἰεχ. Οορὶ, Ασιναειν ΙΝ, τό, ς7, 27, 129, 130, 

131. Ασιρνααμ ς3. Αρσενααμ ς6.5Ὀ Ασερενα 82. Ασρενασι 29. 
᾿Ασερναὰν (οπιρί. “4 “γβπαπ ΑἸδῦ. 3. παι Αἴτὰὶ τ. “γπαὶ 
Απηςεηὶ Οοὐά. τεϊϊᾳυ!. Ατπι. Ἑά. “ἔσαν Οεογξ. ὙΧτὸ} οἵ ἦος 
Αταῦ. :. 2. ὑμῖν] α (αν. Οἴτορ. ὅρια 49] τα ὁρια, ζ0. 

ἀπὸ Βοῤῥὰ} τρος Βορρα ἸηΆΓΡῸ ῥτΙΠῚΔ τηᾶπὰ 131. 
Χ. Καὶ), ΧΙ, τΞ. καταμετρ.} καταμέτρνυσιται τό, 131. 

(οιρὶ. 1ὶρί - δὴ 5ϊ2ν. ὑμῖν] α δίαν. Οἴτοσ. αὐτοῖς} 

ἐαντοις τς, τό, 18, 48, 10, 32, ς1, 57), 49, 64, 23, 77. 8ς, τοβ, 110, 

131. (οιηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. δίδν. , Ασαῦ. 3. σοῖς. Ασα. ᾿. 
αἰαυε. Απη. Ἐά. τὰ ὁρ.] εἰς τὰ ορ. 44, ζ4γ 74. 78) 84 τοῦ, 

134. α τὸ Απῇῃ. 1. ἄνατολ.) απο ανατ. ΙΝ, 32, 4... 74) ἧς, 

84, τού, τοϑ, 134. Απῃ. τ. αἰἴᾳυς. Ατππῃ. Ἑά. ᾿Αρσεναῖν] Ἀρ- 

σιναειν )ς, ὃς. ΑΙὰ. 1,0. Δεσιναειμ τό,49. Ασερναειν τό, ς7, 130, 
1321. Ασερναην ς8. Ασερναιν γ6, 8.) τοϑ8, 118. Αἰεχ. (σρι. 5[ᾶν. 

9. “ὦ 

αὐτε] ἀντῶων γι. 

Δεφρωνὰ} Εφρωϊα 

Οὔἶτος. Αρσαναιν Χ. Ασερναειμ ς3. ᾿Ασερναὶμ (οιπρί. Ασε- 
μενα 82. Σειρναειν ]Ν. Σερνα ΧΙ]. Σιναερ γ1:. “ιν Εἰκαπ 

Ανμεῦ. 3. ο“έγινπ Οεδοῖρ. “ἥνπαί 4 Αἴτῃ. τ. αἱήᾳφυθ. Ατπν. Ἑώή. 

Σεκφαμαρ] ως ργαετηϊυης Χ, ᾿ς, 18,64, 128. ΑἸά. 1 Ἰρῇ, δῖαν. Οεοτς. 
Απ. τ. αἰΐᾳφυε. Ασπι. ἙἘά. εῷ αμᾶρ (4, ς. “8 γταπήπυης Ασγαδ. 
1.8. κα ς8. Σεχφαμᾶὰ 20, τό, 82. (στρ ὶ. ΑἸά. δῖαν. Οἷἶγος. ὥς ἰπ 
εἰαγαᾶ. πιίίποις Αἰεχ0 Σιφαμα 'ν, Σιφαμαρ ι8.. Σεμφαμαρ 

Χ, 44, 74, γ6, 84, τοό, 134. 1ἰρί. Σεπφαγμα ς3. εχρηπιϊε 
Σηπφαμά Οορι. δοπάαν ΑΓαῦ. 3. ϑόρασι Οεοῖζ. δερρασιαν 

Σιπφ.-- Σιπφ. ἴῃ οσπὶ. 11} α ροῖξ- 

τε. εἴ αὐ ἰἰς ἰῃϊεγαοεηῖ 71. κα ελήσπι ἰῃ τοχῖυ, (τὰ Πλθεϊ πλλγρο ρεϊ- 
τὴ τϑηυ, ΑἸ 1. 

ΧΙ. Καὶ καταῦ. 13] ταυτα ἐξα! υμιν τὰ ορια ἀπὸ βορρα και 
καταμετρησιῖτε υμὶν ἑαυτοῖς τὰ ὁριὰ ἀνατολὼων ἀπὸ Ασερναὴν Σεπφα- 

μαᾶρ και καταῦ. (ἢς) (8. καταξδήσεται 19] καταξησετε 134. Α]ά, 
τὰ ὅρ. 1), δῖαν. Οἶσοζ. α τὰ ἰπ πιᾶγζ. Ἀπῃ. 1. ἀπὸ Σεπφ.] 

α 44. α ἀπὸ τό, ς7, 77», 129. 131. Ολῖ. Νίς. Σεπῷ. Βηλα] 
Σιφααρξαλα 8ι. Σειπφαμάρ) , τό. Σιφαμαρ ΙΥ͂, 18, ὃς. 
Σεμφαμαρ Χ, γό, 84, τού, 134. Σελφαμαρ ςξ. Σεπφαν (τό. 

Οὐοπιρί. Σεπφαγμα ς3. Σεπφαμὰ ἴῃ οἰαταθι. πὐΐποτε ΑἸεχ. ἢς 

δίανυ. Οἴσορς. δεπναρασισ Θεοῦ. δερβακιαν τᾶγᾷο Ἄτγιη, 1, εἰ ἧς 

Ἀστησεηὶ Οοὐά. τεδαυϊ. Απη. Εὐ. Βηλὰ 19) Αρξηλα 44, ς1,) 4, 
ςό, 74, 84, τού, 134. (ΩΡ ]. δίαν. Οἰἴγοζ. εἰ ἄς ἴῃ οἰιαγδέϊ. πιίπογε 

Αἰεχ. Αρδιλα "ς. Βηλ 1:29. Βεάία Οεοτξ. αἴγμε σα Ῥσβεταὶττῖς 

ἴῃ τῆᾶγς ΑπΏ. 1. Ὕδόεπι ὑγωτηϊτυηϊ Απηεπὶ (οαά. τεϊϊαυ!. Ατην. 
Ἑα. σηγὰς]} “πίονα οὐπὶ ἀπ ςυΐο ταῦ. 3. καὶ καταῦ. 9 
-- καὶ καταῦ. ἰῃ σοηη. 12} αὶ αἰϊετυῖγα εἴ αυα ἰϊς Ἰυϊετίαςοπς τοῦ. 
0 



ἈΡΙΙΘΜΟΟΊῚΊ. 
5 

ναλάσσης Χενερὲϑ ἀπὸ ἀνατολῶν. Καὶ χαταδήσεται τὰ ὁριὰ ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, καὶ ἔςξαι ἡ δι- κ 

ἐξοδὸς ϑάλασσα ἡ ἁλυχή" αὕτη ἕςαι ὑμῖν ἡ γῆ χαὶ τὰ δρια αὐτῆς χύχλῳ. Καὶ ἐνετείλα]ο ἽΜωυ.-- 13. 

σῆς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, λέγων" αὕτη ἡ γῆ ἣν χαταχληρονοαμήσετε αὐτὴν μετὰ κλήρου, ὃν τρόπον 

συνέταξε Κύριος ὅδνα! αὐτὴν ταῖς ἐγνέα φυλαῖς, χαὶ τῷ ἡμίαει φυλῆς Μανασση. Ὅτι ἔλαξε. 

φυλὴ υἱῶν Ῥουξὴν, καὶ φυλὴ υἱῶν Γαδ χατ' οἴχους πατριῶν αὐτῶν" χαὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μα- 

γασσῇ ἀπέλαξον τοὺς κλῆρας αὐτῶν. Δύο φυλαὶ χαὶ ἥμισυ φυλῆς ἔλαβον τὸς χλήραρ αὐτῶν πέ- τἷς. 

βὰν τΈ Ιορδάνου χατὰ Ἱεριχὼ ἀπὸ γότου κατ᾽ ἀνατολάς. Καὶ ἐλάλησε Κύριος «ρὸς Μωυσῆν, α τΌ. 

λέγων, Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οἱ χληρονομήσεσιν. ὑμῖν τὴν γῆν" Ἐλεάζαρ ὁ “ ἱερεὺς, χαὶ 17. 

Ἰησᾶς ὃ τῇ Ναυή. Καὶ ἄρχοντα ἐγὰ ἐκ φυλῆς λήψεσθε χαταχληρονομῆσαι ὑμῖν τὴν γῆν. Καὶ 18. 19. 

ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν" τῆς φυλῆς ᾿1όδα, Χάλεξ υἱὸς ᾿Ιεφοννή, Τῆς φυλῆς Συμεῶν, Σα-- 20. 

λαμιὴλ υἱὸς Σεμιόδ, Τῆς φυλῆς Βενιαμὶν, ᾿Ελδαδ υἱὸς Χασλών. Τῆς φυλῆς Δᾶν, ἄρχων Βακ- 21. 22. 

καταβήσ. 29] κατεξήσετε ΑἸ. Βηλὼ 29], ς8, 82. Αρδηλα 
44.» 4,74. 76, 84. 124. Αδηλ ς32. Βηλ ζς6. Οομρὶ. Βαΐα Αταῦ. 3. 
“Ὁ Βηλὰ Αἴεχ. Αταῦ. 1.2. “Ὁ Βηλα ἃς Βηλα χα! συγχρουσει : (ἢ) 
ἘΝ. -Ἐ και συγχρουσει το, ς3, (6, ςθ, τοϑ, 118. Οομρὶ. ΑἸά. -Ἡ δι- 

ἀδπι (Ὁ κκ ἴῃ οδαγαδέξ. υϊποῦς Αἰοχ. - δ Χ εἰ ἀϊοϊάειὶς ΑΥΔΌ. 

Σ. ἃ. “εἰ »γαίονὶ δὲ δῖᾶν. Μοίῃ. νώτου] νοτοῦυ 29. νοτὸν 72. 

λα τη. τ. αἰΐψυς. Απὰ. Εα. ϑαλάσσ.Ἷ τῆς ϑαλ. 18, 128. 
Χιενερὶν} Χερεϑ (Πς) ς9. Χεναρα 11, 129. Αγ. 1. δἱϊϊψιις. Αγηι. 

ἙἘά. Χαωνναρὰ ζ4. 58, 74) 755 76, 84) 124. Χενχρ ΧΙ, γ1. Χενερ 

64. Χιελαινερα 82. Χεννανερεῦρα 1Ψ. Χεννερὲθ Τρ. Οὐάα- 
“αν ΑΓΙΘΌ. 3. ἀπὸ ἄἀνατ.} ογίδπίονι υεγίμς ΑΥΤΑΌ. 3. 

ΧΙ]. χαταθήσ.) καταβήσετε Α]ά. τὰ ὅρ. 15], τὰ Απῃ. 1. 
ἐπὶ τὸν Ἰορδ.} ἐχρτίτηυπς ἕως τοῦ Ἰορδάνου Αττπεηὶ Οοὐά. αἰεὶ. 
Ατηι. Εὰ. ἡ διίξζοδ.} ἡ ἔξοδ. Οοτηρ!. -ἘἙ αντου ςΒ. ΑτΔΌ. :. 2. 
«Ἔ Ἰάσηι ἰῃ οπαυδᾶς. τηϊποσε ΑἸεχ. “Ἐ αὐτῶν )ς. Αταῦ. 2. - ἐκ ἴῃ 

(πειυϊηΐθο Θεοῖς. κα ἡ, εἰ Ἔ δἰκε ἴῃ ἐαετηϊπίηο, Ατῃ. :- ΑἸ αυς. 
Ἄσῃ. Ἑὰ, ϑαλ.] -Ἐ αὐτου ΙΥ͂. ϑαλ. ἡ αλ.} καὶ ἡ ΧΙ, 49, 
ἵν 129. σἂ »ιαγό {(αἰΐέπε συτα αὐτοὶ 5 Ατδῦ. 3. ἡ γῆ] λα ἢ 
44. ονιμκὴρ “εγτα οὕτη δὶςουΐο Αση. 1. δϊφυς. Αττι. Ἐάὰ, τὰ 
δρ. 2] α τὰ Απῇ. 1. αἰΐᾳυς, Αγαι. 4, κύκλῳ] “Ὁ σω; ΑΓΔΌ. 
1. 2. 

ΧΙ. ἐνετείλ.} -Ἑ αντοις γς. 

“ἰεῖ! Αταν. τ. αἰϊΐαυς. Απη. Ἐά, αὗτη} εἰ Ῥτβεπυϊϊτιιπε Ατδῦ. 1. 
᾿. 3. κατακληρονομήσετε) κληρονομῆσ. ξ4γ 75. κατακληρονο- 
μῆσατε 44. αὐτὴν} α ΑΥΔΡ. 3. ϑῖλν. Οεοῦρ. Αστη. 1. δἰ ας. 
Αγ. Ἐά. αὐτὴν τ᾿ -οαὐτὴν 29] α αἰξετυῖτ, εἰ αι ἰϊ5.:ηϑεηαοεης 
ς. μετὰ κλήρ.] Δὲ ἀϊοΐβο ΑΤΔΌ. 3. ὃν τρ. συνέτ. ἵζύρ. δᾶν. 
αὐὖὐτ.] α ΑΥγδΌ. 3. Κύριος) -Ὁ τω Μωυσὴ (4) 745 84, τού, 134. 

λέγων) εἰ ἐἰϊεεδα! Θεοῦρ. εἰ 

“Ἔ ελάεπὶ ράγηο, (εὰ ἀεἰεῖα {πὶ ροῆϊεα, 11. - τω Μωσὴ )ς. “«ἐ ἴάεπι ᾿ 
Αταῦ. Δ. -Ἐ ἰάεπλ οὐπὶ Ηεχαρ δὶ ἥρσηο βηδ]} Πυδίεαυςπίες Ασα. τ᾿. 

αὐτὴν 29] ταυτὴν 77. κα 57) 1249. Θεοῖσ. οὐπὶ σμ ἤρηδης ἹΝ' 
ΑΙἸεχ. τῷ ἡμίσει!) τὸ ἡμισυ 20) 7, τοό. τω ἡμῖσὺ ρῥεΐπιο, δά 

ὥυρεῖ σὺ εἴ εἰ Πιρταίςεϊρι. 1]. φυλ. Μαν.} τῆς φ. Νίαν. Οἱι. 
Νίς. " Ασᾶῦ. 3. Μανασσῆ] κα 82. οὐπὶ ““ ἤρπδης Κ΄. Αγ. 

1. ἃ. «Ἢ κατ᾽ οἰκους πατρίων αὐτῶν τς. -ἰ- ἀπελαξον τοὺς κληροὺς 

αὐτῶν 44. “» Μαννασσὴ Αἰεχ. εχρηϊηυης Μανασῆ δῖαν. Οἶτος. 
Οεογρ. Αση. 1. αἰϊϊαυε. Απῃ. Ἐά, 

ΧΙΝ. ἔλαδε] ἐλαδον 44) 74, 76, 84, τού, 1324. εκελαβεν 10. 
αἀπιλαδε τοϑ, 118. κα ΑΙΔΡ. 3. φυλὴ 19] η φ. ς4. υἱῶν 19] 
να Ατδ. 1. 2. δπιουϊυπι ῥγαπιτυπε Αστὴ. 1:. αἰϊΐαυς. ἄσ. Ἐά. 

“Ῥουξὴν] Ῥουξιν 44) )6, 124. Ῥουδὴμ Οοπιρὶ. Ῥουξὶμ (αϊ. Νίς. 
δῖδν. -ἐ κατ᾽ οἰκες ττατριῶν το, 5. -ἔ κατ᾽ οἰκες ᾿σατριων αυτῶν 

44) ζ4. 74,76, 82, τοβ, 118, 134. ΟΟγρΡ]. Ασαῦ. 1. 2. 3. -Ἐ εαὐεπὶ 

οὐπὶ ᾿Κξ ρχρηο, (δὰ ἔπος ὥσπο ἤπαϊϊ!, ΙΝ. «Ἐ οδλάσπι {Ὁ κζς ἰὴ Ἄσδα- 

ται. τιΐθοτε Αἰεχ. πηλγρο κατὰ χληρες τράτρίων αὐτῶν ὃς. καὶ 
φ. υἱὼν Γαδ] α 84- κα Ρτίτπο, ἴεὰ ζυρτδίοτιρθς ἴῃ τὰ Ὀτὶβ ρσῖ πὰ πηβπι5, 
130. υἱῶν 23] αὐϊουϊυπι ρταυϊτταπε Αστ. τ. αἰἴχυς. Αὐτῷ. Ἐή. 
α Αγδῇ. 3. κατ οἶκ. σατρ. αὐτ.}) , 44, ς8. Αταῦ. 2. οὕ δζ 

πες ἄσπλης (ς) Αχαῦ. 1. 2. καὶ τὸ ἥμισυ] α τὸ ς9ς. , καὶ 
Οεοῖν. εἰ ἀἰνιὶ δὶ Ατπιεηὶ Οοάά. ραυςὶ, Μανασσῆ] α 57, 73. δὺς 
γείετι πιᾶγρο ρείπιᾶ τιᾶπὰ κατὰ κληροὺυς σατρίων αὐτῶν 120. πος δὰ 
Ῥουξὴν νἰἀσπῖυν τείετεπάδλ. - κα ἐδ εἰ ἀμίδα Αταῦ. 3. Μαν- 
νασση ζ9. ΑΙεχ. εχρήσππμπε Μανασὴ 8|λν. Οἴτος. Θεόν. Αὔῆι. ᾿. 
δ'ἴαυς. Απῃ. Εἀά. Ηἰἷς ἀϊίηρυϊ ΑἸ. ἀπέλαβον] απελοίδοντο 
59. ἐλαξοσαν 82. κα 44. ΔΑιτηεηΐ (οὐά, ραιοὶ, Αταν. Ἐὰ. αὐ- 
τῶν υ11.}.. 5.8.  ἢΗἰς ὥραν τοῦ Ιορδ. κατα Ἱερύχω 3. ὙΤΓΑΒΠΙΝ 
οουϊυς Πἰοτατὶϊ αὰ κλήρες αὐτῶν ἰπ σοπι. ὑεοχίπιο. Εἰς θα αἰδίηριυίς 

᾽ν ΠῚ. ἸΌοογσ. 

ἕνα ΤῺ κΚςᾳ ἴῃ οδγαέξ. ποτε ΑΪοχ. 

-δαμιηλ ς3, τ6. Σαμρηλ 82. 

ΑΙά. αὐτῶν υἱε.---᾽ὐτῶν ἱπ οοπι. 1ς] α ροϊτεπι. εἰ“ 4υ8- Ηἰς ἰηϑετ- 
]Άςεαὶ τό, ς 7. 74. 76, τοό, 134. ΑΥγᾶῦ. 3. α ἐδάεπι ἐπ ἴδχτυ, (εὰ Πᾶ- 

θεῖ πηᾶσρο {δουπάδ πιδηῦ, 131. α δδάςπι ἴῃ ἴοχίι, 6 μαθεῖ τπΔγρῸ 

ῬΣΙ ΙΔ τηϑ, Δίτη, 1. 
ΧΝν. ἥμισυ] το ἡμ. τοβ, φυλῆς] - Μανασση ΧΙ. α Ατ- 

ταδηὶ Οοὐά. μαυςΐ. Απῃ. Εά. ἔλαδ.] καὶ Ρτρεττήτεις ΧΙ. απε- 
λαῦον ΧΙ; 28, 22, ς2, 8ς, 110. (αι. Νῖς. τὰς κληρ.] εχρηπηϊξ 
ἴα παπι. δπρυϊαιί ΑΥΔΡ. 3. αὐτὼν) κα 59.  ἰῃ ἴἌχιι, ἰξὰ μαδεῖ 
τηλῦρο, ΝῚ. «τέραν τοῦ Ἰορδ. κατὰ Ἴερ. κατ᾽ ἀν.] α΄ 53.  1[ερι- 
ΧΩ] ερενχὼ 130, 131. Ἰερυχὼ ΑΜ]. ῴὈὠπὸ νότου] κατὰ νότου 
(4ς.) ςς. απὸ τοῦ νότου τϑ. λα ἀπὸ 82. χατ᾽ ἄνατ.}) ὥρος 
ανατ. Χ, τς, 1ό, 18, 28, 29» .22») (2) ςς, τύ, ς7, 64. 77. 8ζ, τοϑ, 

χ18, 128, 130, 131. (πρὶ. ΑἸ. ΑΙοχ. 11ρ΄. δι. ΝΙς. δα ἰσέης 
᾿Ογίσπεις Αττὰ. τ. αἰΐαυς. Ασπι. ἙἘά., 

ΧΝῚ. τρ. Μωνσ.)] ΜρΙ Θεοῖς. εοα ΜΟΙ Αττα. τ. ἀἸύσις. 
πη. Ἑὰ. λέγων} α' 19. εἰ οἰϊοεαέ Οεοῖς. εἰ ἀϊεῖε την. 1. 
Δ[ ΐχυε. Ασπι. Ἐά. 
ΧΙ. Ταῦτα] εἰ ἧκος ἌΓΑΌ. 1. 2. τῶν ἀνδρ.} αὶ ἷπ τέχευ, 

τὰ Παθεῖ ΤΔΓΡῸ ῬΥΪ ΠΙΆ τηδηι, ΑΥτη. 1. κληρον.} κατακληρον. 32, 
44. ξ4, 71») 745) 73) 76, τού, 134. ὑμῖν} "εν ὑμῖν το, τοῦ, 118. 

μαθεῖ ἰῃ οἰιαταέξ, τηῖποτε Αἰσχ. Ἐλεαζ.} Εἴαπαν 
ΡΙῸ πιοῖε ὅ᾽δν. Οἴγορ. Θοοῖζ. Αὐπι. 1. δῇϊᾳφυς. Ατη. Εἀ. ὁ 
ἐερ.} α ὁ 130. Ἶησξς]} εχρτίπυς Ἰησοῦ Οορίῖ. 
Ατἴπι. 1. αἰϊΐψυς. Αἰτη. ΕἘά. οχρεϊπηῆς σὰ Οεοζρ. 
ΑΙεχ. 

ΧΥΙ. Καὶ], 82. 

ἊΚ Ργαιῇο ΙΝ. 

ὁ τὰ} νιος ζο. 

ἄρχοντα ἵνα] -" αρχρν ἐνὰ (ἢς) ουπὶ 
ἀρχοντὰ ἐνῶ ΤΏΑΡΡῸ ὈΥΪΠΙΆ ππδηι 130. “Ὁ ἄρχοϊα 

«πῖ ῥγίμεεβε Αταὺ. 3. ππᾶπε 

ΗΕ ππμ ἢ ῥΓίπείροσι Αττηεηὶ Τοὐά. 
τεῖϊαυϊ. Ασηϊ. Εά, φυλῆς) τῆς Φ. 16, ς7,) 735) 77ν ὃς, 130, 131. 

ζαῖ. Νὶς. «Ἐ Δευι 5 3. ογιπὶ ἐγίδμ ΑΥδΌ. 3. καταχληρ.] κατα- 

κληρονομεῖν ς1. ὑμ. τὴν γ.} τὴν γ. υμ. ς3. ὑμῖν] α ΧΙ. 
οὐ “» ποίδης ΓΝ. Αἴοχ. 

ΧΙΧ. Καὶ] Μά ϑ8ῖαν. Οἴἶορ. τῶν ἀνδρ.] , 84. (αϊ. ΝΊς. 
υἱὸς] ο του ΨΙΙ. ἢς τολγρὸ ῥτίπια δῆ 2950. Ἐἐεφοννή] ᾿εφωνὴ 
130. (ορῖ. ἴεφονι τοό. Ϊεφωννὴ 7ς. Τεφοννι 44. [εῴϑοννη τς. 
ϑίαν. Οἶτοσ. [εφϑονη “64. Αἰά, Ἰεφονή Οοπρ!. Γἰρί, εχρεπιϊς 
Ἰωπονή ΟΘεογξ. εχρτίηγς Ἰεπρονή Αττη. 1. ἐεχρείπγιης Ἰεπωνή Ατ- 
τποηὶ Οοὐά, γεϊϊαυϊ, Αγαι. ἙἘὰ. 

ΧΧ. Τοΐυππι οοτηπιδ δαρεὶ Ὀϊ5 1οσρτυτι, (δὰ ἴῃ υἱπιο ἰοοο οὐπὶ 
Ρυπᾶιίβ. (ιργαροβιῖβ . ἀεἰεῖιτ, ςο. τῆς φυλ.} εἰ, Ῥγαταϊςιης Αγδὸ. 
1. ἃ. ϑίῖαν. Οἴἶορ. Συμεὼν] νιων Σιμεων (Ώς) ΙΝ. υἱῶν ἃ Χ 

ἴπ οἰιαγαέϊ. τϊποσε Ῥγοημπτς ΑἸοχ, ἰάδπι Ῥταπηπυης Ασγαδ. 1. ἃ. 
Σαλαμιὴλ] Σαλαμηλ τηδΙρὸ ῥτίπηδ τῆδπι 1320. Σαμαλιηλ 8. Σα- 

Σαμεὴλ (φυοά Α4υΐ εἰ δγπηπλδοῃο 
υἱὸς} ὁ του ΤηΔῦρΟ ῥτίπιᾶ πιᾶπὰ 1390. ΣῈ- 

μπετι ἐκ ῥγίμείρίδιης Αττη. 1. 

τοῖδυϊ νἱάθο) Οοσιρὶ. 
᾿{|68] Ἐμιουδ τς, τό, 18, 28, 30, 32, ζ2, ζ3) ςζ, τό, ς8, 64, γ1,) 73» 
2, ὃς, 1τϑ, 128, 130, 121. ΟὈμΡ]. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. Αὔαρ. 3. Ἐὲ- 

μιουδ ν. Ἱεμιουδ' ς7. 
ΧΧΙ. Τῆς Φ.} εἰ ργπιηξζαπε Ατγαῦ. σ. ὦ. ϑίαν. Οῆτορ. ἜΛΠ ο- 

γα ταῦ. 1.2. Βενιαμὶν] Βενιαμειν ς9,) 120. Αἰεχ. Βενιαμὴν 7ς- 
Ἔκρεπιῖς Βενιαμὲν Οεοτρ. Ἐλϑαδ)] Αελδαὃ “ο. Ἐλααδ ςᾳ, γι. 
Ἑλιαδ)ς. Ἐλαὰ 18. Ελδαν τό, ς,. Ἐνδὼδ Οοἴηρὶ. Ἐλϑᾶς ΑΙά. 
εχρεῖπις Ἔλιῶδ᾽ σεογρ. ἐχρήπης Ἐλϑδὸς δῖαν. Οῆτορ. Χασλών) 
Χασλωμ 445 24, γ6, τού, 134. Χασμων γ1. Χαιλων .8. Χίλων 

19. Χασελών (Ομρί. «εχρεϊπηϊε Χελωνί Οεογρ. 
ΧΧΙΙ. Τῆς Φ.] εἰ 2γύνικορε ῥγατοϊκιης Αὐτὰρ. 1..2. εἰ ργβδπιϊπῖξ 

ΧΧΧΙ͂Ν͵ 

14. 

γγ...} 7 ἐν 

Φ ι “Φ. 

εχρηπιυπὶ [εσου 



ΑΡΙΘΜ)Ο 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΝ. 

43.324. χὶρ υἱὸς Ἔγλί. 

46..). Φαρνάχ. Τῆς φυλῆς υἱῶν ᾿Ισσάχαρ, ἄρχων Φαλτιὴλ υἱὸς ᾽Οζά. 

Τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴφ φυλῆς υἱῶν Μανασσῆ, ἄρχων ᾿Ανιὴλ υἱὸς Σουφί. τῆς φυ- 
λῆς υἱῶν Ἔφραϊμ, ἄρχων Καμεὴλ υἱὸς Σαδανᾶν. Τῆς φυλῆς Ζαδελὼν, ἄρχων ᾿Ελισαφὰν υἱὸς 

Τῆς φυλῆς υἱῶν ᾿Ασὴρ, ἄρ- 

48.29. χων ᾿Αχιὼρ υἱὸς Σελεμί. Τῆς φυλῆς Νεφϑαλὶ, ἄρχων Φαδαὴλ υἱὸς ᾿Ιαμιόδ. Ὑότοις ἐνετείλατο 
Κύριος χαταμερίσαι τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ ἐν γῇ Χαναάν. 

ΚΕΦ. 
ΧΧχν. 

᾿ 

2 

“«Σαφατα (9. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσὴν ἐπὶ δυσμῶν Μωὰδ "παρὰ τὸν ̓ Ιορδάγην κατὰ ᾿Ιεριχὼ, λέ- 
γων, Σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ δώσουσι τοῖς Λευίταις ἀπὸ τῶν χλήρων χατασχέσεως 

αὐτῶν πόλεις χατοιχεῖν, χαὶ τὰ προάςεια τῶν πούλεων χύχλῳ αὐτῶν δώσουσι τοῖς Δευέταις. 

δίαν. Οὔἴτοζσ.Ό Δαν] υἱων ραπιϊϊυης 4.4.) 54) 74, 73. 76, 84, τού, 
114. Αμῦ. 1. 2. ἰίεπι Ὁ Χ ἰη εἰαγαθ, πιΐπογε Ὀγιςπήτῦς ΑΙεχ. 
ἄρχων) ,, 71, 82. Βακχὶρ] Βαχχι 29, ς8, .ς. Βακχειρ 44, 
Βαχχερ τι8. Βαχερ ΧΙ, γ:. Αχχερ (4, )ς. Βακεῖν 82. Βοκχι 

ΙΝ, τό, 8, 28,30, 32, (2, ς3, ςς, 46, ςγ, 64. 73, 77ν ὃς, 128, 130, 
131. (οπιρὶ. Αἰεχ. {ἡρί. (δι. Νὶς. ἤς ἰα ἴεχπι, ἰθὺ Μαχιρ πιδγ- 
ξο, Χ. Βοχκὸρ Αἰά. Μοκκι τς. εχρεπιε Βον χὶρ ϑίαν. ἐεχρείπνε 
Βὼκ Οεοις. εχρείπες Βοκὶ Αταῦ. 3. εχρείπης Βαχχὶρ Απῃ. 1 
ἐχρείπνιηι Γαδὶρ Αππηεηὶ (οὐὰ. τεϊϊᾳυΐ. Αἰτη. ΒΕ. ὙἩγλί) Αὐγλι 
4... 74. 76, 14. ἔχλει 8.Δ. ἔχχιν (4, ῆς. ἔχλι 1Π|, 12. δίαν. 

Οἴτος. ἔλγι ΧΙ. ἴοιλι τς, τό, 28, 20, ζᾶ, ςς, {79 64, γ3, ὃς, 

130, 114. ΔΙΑ. κι. Νὶς. δέεξυ. Μοίᾳε ἴφια, Ν]Ϊ. ἴσκλι τ:ν ςό. 

Οοαρί. Ἰεαλεὶ ΓΝ, Χ, τοϑ, ε18. ιρί. ἴεγλι 1218 ἄς, υἱ νπιιγ, 

ξ9Η. ἴανγλη ᾿τιο6. Σεκλι 1:9. ὥς ᾿ξ Χ. Σ χλὴη .8. 
ἰα ςδιατοέι. αὐποεε ΑἸεχ. εχρήπυμς Ἰεγλά Απιι.. ει. αἰΐῳ 95. 
Ἑὰ. εχγεία πὶ Ἰωγωνί Οεοις. 

ΧΧΙΙΠ. Ἴως υἱἰων της φυδης γι. Οου;. καὶ τῶν τον 7) 

Ἀπ. τ. 2. δίαν. Οἴγοξς. “' ἐγίσενρε ρεα πὶ Αγθ. 3. ΙΪΣωσης] 
εαγεϊπνε Ἰωσὶς Οδοτς. σκχρειπησπε Ἰωσὴπ Αγα. 1. δϊἰΐᾳυς. Απη. Εά. 

φΦυλης} τὺς Φ. 444. (4, 74, ς, 84. ιοό, 1:4. ὅς πιαῆζοὸ ὃς. της 
ΘΑΓΡΟ [ει ΠΩ 110. “γίνεεμε “τὶ δά, ΑΙαΌ. τι. 3. υἱῶν 2} 
α ἴθι τοϑ, ε18. τῶν πιδῆξο ρεΐια πιδῆῦ 1.09. τῶν νῶν πᾶῖρο ὥς. 
«ετἰὶςοἷυπι βεαεοΐειιες δίον. Οὐἶτοξ. Αστω. 1. εἰδσιις. Αττη. Ἐὰ. στὲς 
δέ: εὐπὶ «που ((ς) ( ἐσεῖς. Μάανασσ"} Μωννα τη το. Αἰεχ. 
ἐχρείπιυι Μδοαση δλν. Οὔτος. Οὐ. Απη. 1. δἰινηυε. Ασππῃ. Ἐάὰ. 
ὥγχων)  Απδ. 23. ᾿Ανὴλ) Ανωηλ ΧΙ. δινηνλ (ας) 82. Αμηλ 

ΔΓ, 

44. 74. 76, 84) τού, 144. εχρείκϊε ᾿Ανὸλ Οεοξ. Σους.} Συφιδ 
τό, ε8, 29, 38, (8, ςς, 49, 73ν ὃς, 130, 131. ΑἸΔ. (ες, Νὶς. 8μεν. 
Σονφιλ 30. Σονφει ΧΙ, 82. Συφιῆλις, ι8,όςᾳ, ι28. Σουθῳ 74, 

76, 84, τού, 134. Σουφηρ 44. Ονρφιδ Ν]], ς, (ὅ, ς8. (οα!ρὶ. 
Αἰεχ. Ἀπεῦ. 3. εχρεπιυοι Συπδ Απὸ. ᾿. δἰηυε. Ασῃν. Βά, εχ- 
ρμεΐπιϊς Ἔπωϑ Οεοις. 

ΧΧΙΝ. Τῆς φΦ.) “᾽ φγίπεοβε ὑεεπισθης Αταῦ. 1. 2. 3. “ὦ ργ- 
τατος δίαν. Οὗτος. α τῆς Απῃ. ι. δἴαυε. Ασαν, Βά. υἱῶν} 
τῶν νἱων 110. Απεδ. 1. Απτι. ι. δέᾳυε. Απῃ. Ἑὰ. .] Ἐράσεπε 
Οορι. ἔργον, Οεοῖζ. Ατπττ. 1. αἰΐᾳυε. Αἰτῷ. Βά. ἄρχων) 
αΑπϑ. .. Καμονὴλ) Καμεηλ 129. σχρείπῆς Γαμουὴλ Ατν. 4. 
ἐκρεϊπις Καμουὶλ Οεος;. Σαξαϑαν) Σαφαϑαν 4ο, 1688. Σα- 
φαταν Ὗ]], Ξ9ς. Σαφιϑαν ς). Σαφιταν τό, 18, 1, ς2, 73, ὃς, 
110, 111. (τ. Νὶς. ||, Σαφρϑὰν Χ. Σαφταν!ν, τς, ι8, ς:, 
(ὁ, 64. Οοαιρί. ΑΜ]. 8ιν. Σαφφαν ςς. Σαφαν (8. Ατδ. 3. 

Σαφαϑα 1, ΧΙ, Δῳ 74, 76, 84, τοό, 124. Σοδαϑα 

ΑΑφαϑα το, τοϑ, 118. Σαδαωϑ 81. 
ἐχρεϊσγπηι 

η1. Αἴαϑα :4. Αμαϑα 7ς. 
εχρεπις Στρατᾶν (δότε. ἐχρείοὶς Σαξφααδ Απῃ. ι. 

Σαξίϑ᾽ Αππεπὶ (οώμ. τεϊϊψαὶ. Απο. Εά. 
ΧΧΝ. Της Φ.}) ὦ “γίπορρι γμειετητυπὶ Αγοῦ. 1. 2.3. εἰ ρε- 

ταὶς δίαν. Οἴἶτος. Ζαβουλὼν) νιων Ζαδ. ΙΝ, ς8. υἱῶν Ὁ Χ 
ἴῃ ςετοῶ.. πιίίοοιε ρμγαπιυτις ΑἸεχ. ἐεχρείο Ζαουλὼν δίεν. Οἴχοσ. 
εχρεϊτηυης Ζαδολὼν Απη. ει. δΐᾳυς. στη. Ἑὰ. ὥρσχων} »» υἱ 
υἱόεῖυτ, Ατοῦ. 1. Ἐλισαφὰν) Ελισαφαρ ι8. Ἐλισαφ τς, 44.) 
ςς, 64, τοό, ι.8. Ἐλεισαφ ΧΙ, 82. ΣΡ ἐεχρεϊπεῖς Ἐλισαπὰν 
Θεοῖς. εχρεπιαηι Ἰελισαπῶν ΑπΏ. ει. αϊηυε. Ατῃ. ἘΔ. Φαρ- 

νάχ) Φαναχ 8,4. Φιναχ 44, 24) 6, τού, 144. Φαιναχ 4. 75» 
81. Φαραναχ ι1ι8. Φαρνααν ς3, (66. Φαρναχαν 10. Χαρναχ 
ἧς, τό, ιτ8, 48, 42, ς2) 64, ὃς, 118, 130, 131. ΑΙά, Οἱκῖ. Νίο. ϑδίαν. 

ἔς ἰῃ ἱεχῖυ, δὰ Φαρναχ τπᾶτρο, Χ. ᾿Αρανάχ Οστηρὶ. εχρεϊπγυπὶ 
Παριίχ Αἰ. :. εἰήχυε. Απη. Ἑὰ. 

ΧΧΝΙ. Τῆς φ.}] ὦ ρνίκοοι ϑεπξτηϊϊαιος Ατθ. 1. 2. 3. εἰ ὑτα- 

τας δίαν. Οἴνος. υἱῶν} ας. ἀγθουϊυπι ρεσεπυης Αταῦ. 3. 
Ἀπ. τ. εἰδαθε. πὸ. Ἐὰ, Ἰσσάχαρ) Ἰσώχαρ Οοιφὶ. Οορι. 

Ἴψλέ 

δίαν. Οἴἶτος. Ἄττῃ. 1. ϊϊφυς. ἅπττ. ἘΔ. εχρτί τις Ἰζάχαρ Θεοῖς. 
ἄρχων α Ἀπ. 4. Φαλτιὴλ) Φααλτιηλ 1]. Φαλτγηδ 824. 

Φαντιηλ 111. Αἰά. δῖαν. Οὔτοσ. Φατιηλ. 44, 71, 74, γ6, 84, τού, 
134. 1ἰρίς εχρήπις Παλιτὴλ Θεοτᾷ. εγρτίπηι Πολτιὴλ Αχαι. 1. 
ἐχρεπιυοϊ Παλτιὴλ Αττηεηὶ Οοὐά. τεϊαυ!. Ατη. Εά. Ὁζα] Ζα 

γ1. Οἕαν 16, 44. 111. Οζιν ς3. δχρηηὶῖ Οὐζαλ Αιὰδῦ. 3. 

εχρεπηυης Ὀζιά Θεόν. Απῃ. 1. αἱΐφυε. Αππῃ. Ἑά. 
ΧΧΥΠ]. Της φΦ.} εἰ ῥγίπεορε ὑταευῖιπς ΑΥδθ. τ. 2. 2. εἾ ῃτῷ- 

τυπῶι δίαν. Οἴσορ. α τῆς Αγπι, 1. δσυς. Αττη. ΕἘά, υἱῶν 
α 78. βιπιουΐιπν ργοπιτυηϊ ΑἸ. 1. Απ. τ. ἰίᾳυε, Αγ. Εὐὰ. 

᾿Ασϑρ) Αφηρ 82. ἐχργίπηὶῖ ᾿Ασσὴρ ἕορ. ἄρχων) α Ἀπ5. .. 

Αχιμῶρ} α 8. Αχίὼς ΧΙ. Αρχιωρ 39. Αριωχ, Ωρ. ᾿Αχιὼς 
ΑἸεχ. «ἀξ μμά Ατδῦ. 3. εχρείπυς ᾿Αχμὴρ Οεοῦς. εχρτί πος ᾿Αχιὸρ 
Ατπι. ᾿. Σελεμή) Σιλαμι 4. Σελεμει ΧΙ, τό, 44, 110, 131. 
(δι. Νὶς. Σεμιδὶ τς. Συμελε;, 82. δερίμαὶ Οορι. ϑοῤαϊανιὶ 
ΑΠΡ. 3. ϑωΐποκ Οεοηρ. εχρεπς Σελομά Απῇ. 1. εχρείιπηιπὶ 
Σεωμά Απηεηὶ Οοὐή. τεϊϊαυϊ. Απτῃ. Βά. 

ΧΧΥΠΙ. Τῆς Φ.] “ ξγίποεβε Ῥεισιτάπαης ΑὩΒ. 1. 2.3. δ 
μια υὐπῖποι δϑν. Οὔος. Νιφϑαλὶ]) ὑμῶν ρεγρευηξιζαηι τό, 48, 10, 
82) (2) ς7, 48, 7}, ὃς, τού, 130, 1321. (δὲ. Νίς. δ,ανυ. 

Νιφϑαλει Ν]], 139. Νιρϑαλιμ γό, 134. Οορι. διδεν. Μοίᾳ. Νι: 

ϑαλεμι τό, 449) ς3, (3. 57, 58, (9, 64, 71, 77, τού, 131. Οδῖ. Νίς. 
αχρεϊην Νιςϑαλὲμ Οεοῖζ. εχρείπγμηι Νεκϑαλὶμ Απῇ. τ. αἱϊϊψυς. 
Αττο. Εά. εχρείηνε Νεϑαλὶμ δίλν. Οὗτος. ἄρχων) ,, υἱ νί(ε- 
τγ, Αχῦ. 1. Φαλαὴλ) Φαλαηλ γ1:. Φανχηλ 82. Αγεῦ, 3. 
Φαδιηλ τς, ι.8. ΑΙΚΙ. 8ιαν. Οὔτομ. ΘΦαδιηλ 8. Δδηλ.)2. εχ- 
Ρεϊπιϊ: Παδὴλ Οεοιζ. εχρείσιθοι Παδαὴλ Ατην. τἱ αἰΐφυς. Αἴτη. 
Ἑά. ᾿Ἰαμιδδ) Ἐμιουδ 9. Ἐμειοὺ ΧΙ. Αδιουδ 18, Αμιονδ Ίν, 
ΝΙ, ες, 30, ςς, 49, 64, 73, τιοΒ. (οπιρί. ΑἸΦ. Αἰοχ. δίαν. Μοίη. 
Θεοῖς. οὐδ 44) 4.) 73, 76, 845) τού, 134. ὥς πιαῖρὸ Χ, 
Σαλαμιονδ γ4ᾳφ. Βενε (4ς) 82. Βωιαμουδ 11. Βενιαμιου γῖ. 
λέωπε Αττι. τι. αἰϊδχις. Αττη. Ἑά. 

ΧΧΙΧ. Τούτοις) οντοι οις ΙΝ, ὙἼΙ, Χ, ΧΙ, ες, 35) ς3, ς4, ςό, 

48, (9, 64, 71» 74, 7(ν 76ν 82, 84, τοϑ, 148, 129, 134. (οιπρὶ. ΑΙ, 
1». ϑῖλν. Οὗτος. Ἀπ. 1. δίφυες. στ. Βά. ὅτοις . φυτοῦ 

ὡς τό, 18, 19, 28, 29, 30, 44, (2, ἐς, γ8, 73,77) ὃς, τού, ε18, 110, 
181. δι. Νὶς. Κύριος) (δ᾽ υπεῖς Ηεχδρίασε ἄσηυπι ἤηεϊς (ἢς) 
Αμρ. :. καταμερίσαι!) μετρησαι τηβθῸ ρυϊπιδ Ππιδηῦ 130. καΐα- 
μετρήσω 111, Ν ΤΙ, 29, 53. ΑΜ. κακακληρονομησαι τς, τό, 28, 10, 
52, 47, 64, 73, 77. ὃς,» 168, 130, 131. (κῖ. Νὶς. χληρονομησαι ςς. 
ὃς τοῖῖβο Χ. τοῖς υἱοῖς} τοὺς νισυς τό, 18, 28, ς, ςό, 64, 77, 
ὃς, 128, 130, 131. Οοιαρὶ. Αἰεχ. ἄς ἰῃ ἰεκῖυ, (δὰ οἷς Ρητηδ 

ἴῆδδυ, 110. τοὺς ᾿λδῖυπι (3. ἐν γ}} ἔν τὴ γη 20) ςό, ςς. εν 
Τὴ γη 11. τἀγαπ (ορῖ. Απτῃ. 1. δέϊφυς. Αση. Εὰ, Χα- 
ναΔ.}} Οὐαπαν δος. Οἰακασηδοῦνν Αστη. τ. δἰδσυς. Αἴτω, Ἑά. 

1. Τοιυπι σλρυῖ, 57. στρ. Μωνε.} Μ͵ΐ Οεοῖξ. ἐκ Ἀδὰ 
Απτη. τ. αἰήηυε. Απα. Ἐά. δυσμῶν) ὄνσμον )ς. παρὰὼ τὸν Ἰορδ.] 
ἐπὶ τὸν Ἰορδ. (4) )ς. «4 ἰαῤένιε Ἰογάσπὶ Αττὰ. τ. οἸήφυςε. Αττη. Εά, 

κατὰ} , (Ής) Ατδῦ. 3. οὐγδι ΑΥτ. :. δἰΐᾳυς. Αστη. Εὰ, Ἴερι- 
χὠ] [ερειχω Ν]], 130, 131. ἼὌχρυηῖς Ἰαρὲδ Οεοτς. λέγων] εἰ 
«ἰἰεὶ! . Απῇ. 1. δέίφυς. Ασῃ. Εὰ, 

1]. Σώταξον) συνταῖζιν 82. ὠφαστε Ατδῦ. 3. 
Μιοε Αταῦ. 3. Ἶσρ.} -Ἡ εἰ 4ἰς ἡἰὼ Αγ. 4. καὶ δώσ.) καὶ 
δωδεκα (ἃς) 48. αἹ εν Αταοῦ. 3. τῶν κλήρ.} μεριϑὼν, κτησεων 
ΤΏΔΓΣΟ ραπηα τηδῆι 110. α τῶν Απτ. 1. εἰϊΐΐφυς. Ασπῃ. Εά. χα- 

τααχέσεως) ροῤδεξβιωι; Οὐοσ. αὐτῶν 15] «γῤίονν (νατανε Αταῦ. 3. 
κατοικχ.} ἀωφῤῥραιίαπππε Ασαι. 1. αἰύᾳφυς, ΑἸτῃ. ΕΔ, - ἐπ ἐδ Αταῦ. 3. 
πουτοικ. --κατοῖχ. ἴῃ οοπι. 3) ροΐτεπι. εἰ 45 δε ἱπεειήδοεης Ὀὲς 
ρὰ τοόϑ. τὰ προώς.} πλάτη. πιᾶγο ῥείτηδ ἔὔθωυ 130. ώ τὰ 

τοῖς υἱοῖς] σα 



ΑΡΙ ΘΜ Ο 

καὶ πᾶσι τοῖς τετράποδιν αὐτῶν. 

͵ 
ΚΕΦ. Χχχν 

Καὶ ἔσονται αὐτοῖς αἱ πόλεις χάτοικχεῖν, χἀὶ τᾶ ἀφορίσματα αὐτῶν ἕξαι τοῖς χτήνεσιν αὐτῶν, 5. 

Καὶ μετρήσεις ἔξω τῆς παύλεως τὸ 
χλίτος τὸ "πρὸς ἀγατολᾶς δισχιλίους πήχεις, χαὶ τὸ χλίτος τὸ πρὸς Λίξα δισχιλίας πήχεις, 

χαὶ τὸ χλίτος τὸ πρὸς ϑάλασσαν δισχιλίους πσήχεις, χαὶ τὸ χλίτος τὸ πρὸς Βοῤῥᾶν δισχιλίους 
΄ Ν ε ΄ ΄ [4 4 ξςζ .»- Ν Σ᾿ δ᾿ ΄ 

αηχεῖφ᾽ χα! ἡ σολις μεσοὸν τὸτβ εἐςα! ὑμῖν, χα τὰ ομορὰ τῶν πόλεων. Καὶ τὰς πόλεις δώσετε 

τοῖς Λευίταις, τὰς ὃξ “πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, ἃς δώσετε φυγεῖν ἐχεῖ τῷ φογεύσαντι, καὶ 
ἃ, ξ΄ Ί΄ ἃς γ’ 4 

πρὸς ταύταις τεσσαράκοντα χαὶ δύο ππόλεις. 
4 “«Κ593 Ἁ ’ φΖ "ς ΄ς ᾽’ ϑ. “Ὁ 

ραχοντὰ χα! ὀχτὼ αολεις' ταυτας, χαὶ τὰ τπροᾶςεια αὑτῶν. 

, τῆς χατασχέσεως υἱῶν Ἰσραὴλ, ἀπὸ τῶν τὰ ππολλᾶ, πολλά" χαὶ ἀπὸ τῶν ἐλατ)όγων, ἐλάτ]ω" 
Φ’ ᾿, Ν ᾽ ϑ »“δἕᾳᾷςἢ 7 ᾽ 253. δ [ων ᾽ὔ ρ, 

ἐχᾶςος ,χατὰ τὴν χληρογομίαν αυτου ἣν χαταχληρογομήσουσι, δώσουσιν ἀπὸ τῶν “πόλεων τοῖς 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐρεῖς 9.10, Λευίταις. 

«αρὸς αὐτός: ὑμεῖς διαδαίγετε τὸν Ιορδάνην εἰς γῆν Χαναάν. 

Ἀγπι. 1. αϊχυς. Αἰπῃ. ΕΑ. πόλεων} “ἘΞ ἐογι Αὐτὰ. 1. 4]Π14υς. 
ἌἍπηι. Ἑα. κύκλ. αὖὐτ.}] α αὐτῶν Απῃ. 1. αἰΐᾳυε. Ατπ). Εά, 

111. ἔσοντ.} -“Ἐ τοις Λευιταις Ν11. «αδκπὶ Αταδ. τ... αὐτ. 
αἱ πόλ.) αἱ πολ. αντ. ΤΥ, ΝἼΙ, Χ, τό, 18, 28, 30, 32, 53) ξζ) 58, 
59, Ὅ4,. 73, 128, 130, 131. Οὐρὶ. ΑΙεχ. (δι. Νίς. δῖαν. Οἰἶγορ. 

αἱ τόλ. αὐτῶν ΑἸά. αγδδι ἐονησι, δὰ κγόδε ἴῃ οαία δοςυΐαιῖνο, Αταῦ. 

Σ. 2. χατοικ.]} δαῤί!αιίοκπὶς Διὰ. 1. αἰϊαυθ. Ασα. Εἀ. 

εἰφορίσματα} τὰ ἀφορισμενα ςς. κ τῶ τᾶρ, 131. ἔςαι] εσονΐαι 
ΨΙ, 18. κτ. αὐτ. καὶ τᾶσι!] , τό, ξζ2, 73, 131. λ χτήν. αὖτ. 
καὶ 77. κ πᾶσι ς3. Οοπιρί. α καὶ σᾶσι Θεοῖς. αὐτῶν χ«"- 
αὐτῶν υἱι.} α Ροϊτετῃ. εἴ φῃα 15 ἰηίετίαοοηί 111, ς0. καὶ πᾶσι 
τοῖς τετρ. αὐτῶν] ὃς καὶ τὴ ὑπαρξει αὐτῶν καὶ τσασιν τοις τετρ. αυ- 
χων: (πος) ΓΝ. μιαθεὶ δδάδι) οὔηπὶα (Ὁ ὃς ἐπ Ἵμδγδέξς. πιΐμοσς (Πς) 
ΑἸεχ. ῥγαηηπτῆς χαὶ τῇ νπάρζει αὐτῶν ς8. εἰ δεβιέίς ἐδογενι ΤῺ »Κ 
Ῥταιϊπτυηῖ ΑτἸδῦ. 1. 2. 

ΙΝ. Καὶ 15, 28. ἅς7κ τὸ, ς4,) ){, 82, 1τοϑ, 118. δώ- 
σιτε) αποδωσετε (4. δωσεσιν Χ, ς-ς. πτοόλεως] -ἵ εἰγενίο Αταῦ. 3. 
Θεοῖς. καὶ 25] α 129. κα οὔπὶ (44. ΑἸΔὉ. 3. ἔξω) -Ἐ τει- 
φζους ςζ4γ) 74γ 73. γ6, 82) 84) τού, 124. -Ἐ ἰάεπν οὐπὶ ἁπϊουϊο 
Ἀστη. 1. δι}. ἄπ. Ἐὰ, -Ἐ ἀγόσμε συτὰ ἀὐῖσυϊο Οθοῦσ.Ό δισχ. 
πήχ.] πηχ, δισχ. 44. δισχίλιοι πηχι 53,» (6. ϑδισχ. πηχ. χιλιες 
82. χείλιους (Ηο) πηχ. ΙΝ. χίλιοι πσήχ. Οοπιρὶ. »ελϊ σμδῆιος 
ἈΑἰαῦ. 1. 2. κύχλῳ) α 106. κα ἷπ τεχίυ, δά μαδεῖ τπᾶγρο, ΥἹΙ. 

Ψ. Καὶ 19] ρταπυϊτίς καὶ τὸ χλιτος τὸ προς ϑάλασσαν δισχιλιες. 
'ήχεις (εἰ ελάεπι πιοχ ογα τ) τοῦ. 
κλ. τὸ] λᾶταθ. 3. μετρήσ.) μετρησει 74) 76. καταμετρήσεις 
30. ἤοτπδτρο ὃς. ἐχρηπγιπί ἴῃ πιπη. ρίυγα! Αταρ. 1. 2. ἔξω 

τῆς πόλ. τὸ κλ.] ἰασίκε αγόϊε. σαοα οΠ ἐχίτα Οεοῦς. τὸ κλ. 19] 
καὶ τὸ κλ. 8. τὸ κλίτ. 1" --τὸ κλίτ. 49] α αἰτεγιῖγα εἰ ιδ5 ἐΐδ 
Ἰηϊοτασξηῖ 53. δισχιλ. 13] ρυπιττυης (δ κα ἐπὶ ΙΝ. Ατδῦ. 1. 2. 
δισχ. τύχ. ι΄ -τϑισχ. τοήχ. 2} α δἰξογυῖγα εἰ χιας 115 ἰηϊετδοοηῖ 
ς4η) ξξ», 59.) 745» 76, 134. τὸ κλίτ. τὸ 21 Ατδ. 3. α καὶ 

Οὐ οῖς. τρ: Λίξα] πρ. Βορραν 73. νοτον τηᾶγρο 8ς. χαταὰ Νο- 
τὸν τράγο ὑΓΙΠ]Δ τηᾶηὰ 1320. ϑαλασσὴ {υρταίοτῖρι. ργίπηα πιᾶηι 130. 
πε: ϑαλασσαν τοβ, 118. Ατη. 1. αἰΐφυς.. Απη. Εά. δισχ. 
τὐχ. 4] ὁμοιῶς, εἰ ἂς ροῆϊεδ πε τερεϊοετεϊ ἐδάδπλ νερὰ, ς-8. κα 131. 

ταύχ. 25-ὃὐχ. 3.1 κα αἰιεσιῖσ. εἴ 4 115 ἰηϊετδοεπὶ τό, 73. τὸ 
κλ. τὸ 3.1 ,. Α΄αῦ. 3. α τὸ δηΐες χλ. Ασηι. 1. αἰϊΐψσυς. Ασπν. Ἐά, 
καὶ τὸ κλ. ἢ πρ. ϑαλ.} ατ31:. στρ. ϑαλ.} παρα ϑαλ. 82. τῷ. 
Διξα τοϑ,. 18. -ρ. Βορραν ΧΙ, ς4,) 7ς. Αἴπὶ, 1. αἰϊΐϊΐᾳφυς. Ατπι. Εά, 
καἱ τὸ χλ. τὸ 45]. καὶ, ἐεὰ {ιρταίοιίραϊς ρῥτίπια πιᾶπι8» Αὐτη. 1. κ τὸ 
κλίτ. τὸ Αγαῦ. 3. τῦρ. Βοῤῥ.] σρ. Λιδα 723. Απῃ. τ. ἀἸΐίαυςε. Αγ. 
ἘΔ. τρ. Νότον ΧΙ. φτρ᾿ ϑαλασσαν {49 7ς. χαὶ ἡ τόλ.] α ἢ 

73. Οδῖ. Νῖς. κα ἡ ρχίπιο, (θὰ δἀά!άϊε γεσεη5 πᾶηυβ, 16. καὶ ἡ το- 
λειὶς (ῆς) 7ς. χαὶ ὥολεις 131. Διπγοηὶ, Οραά, αἰϊφυὶ. Αγῃχ. Ε΄. 
τάτε] τουτοὸ τιοό. τϑτων 19, 108. (οὶ. ὑμῖν] α' το, 1τοϑ, 

Ἁ Μ “Ὁ ’ δ καὶ μετρ. ἔξω τῆς 'ὐλ. τὸ 

118. καὶ τὰ ὅμ. οὐπὶ (44.} α ἴα ἴεχῖι, 14 μαδεῖ τπᾶῦρο, 1]. 
τὰ ὅμορα] τα ονοματα ζ8, 9. τὰ ομμορουντα ([) 19, το. τὰ 
ομορουντα 118. τῶν τόλ.} αὶ τῶν τ18. κ. υἱπιπίαυς 10. 

ΨΙ. Καὶ τὰς τόλ.] καὶ αὐ τολ. ς4) 74) 75») 76, 84, τού, 134. 

Αγη.. 1. “ας ΙΝ, ΝΙ], τς, τό, 18, 28) 29, 30, 325) 44) 4, ς8, ς9, 

όᾳ, 74, 7. 76, 77ν 84. ὃς, 1οό, 128, 130, 131,)134. ΑἸΙά. ΑἸεχ. δῖ. 

Νὶς. μἱρί, ϑίαν. Απη. 1. αἰϊΐφυς, Αση, Εά, Ὁ ἐχγα Οορι. ἡ τὰς 

Ἁ 
τῶ 

. Ἀχῃ. Εά. 

. 20) 30, 32) 44) 52) 53) 54» 58, 59, 6 73. 749 75» 70», 77» 84» τού, 

᾿ πίπογε Αἴοχ. 

᾿τολῦὰ 130. 

Καὶ διαςελεῖτε ὑμῖν αὐτοῖς 

τόλ. Ατδῦ. 3. κα καὶ Οεοζς. τὰς ἐξ τοόλ.] καὶ ργινπυπί τό, 
77, 131. »Τᾶῆς ςς. ΔΙΌ. 3. ,χ ὠτόσες ἴθ πουτηϊηδῦνο ρίυτα!! ἤης 
ἀγίουο δῖαν. Μοΐᾳ. τῶν φυγαδευτ.} ἐπ γοβισία Αταὺ. 3. πε 
υηςἷβ ἱποία, ργασηϊττῖς θῖν. Μοίᾳ. α ὕεοσσ. ἃς δώσ.] α Οεοτν. 
φκας εοβέἔίπεπί Αταῦ. 3. φυγεῖν) φυγης Αἰά, ἐχκϑι} :2π ἐϊας 

ϑίαν. Μοίαᾳ. τῷ φονεύσ.} τω Φόνενοντι τό, ς2, 779. 131. (4ἴ. Νῖς. 

α 53. ἴῃ πυη). Ρίυγαὶ! ἐχρπην δῖαν. Οἰἶζοσ. ταύταις) ταυτὰς 
1290. ἄνταις ΧΙ. - δωσετε ς8, ς9ς. -Ἐ Ἰήδιη σαπλ Ἀς ΡγδηῸ 
ΙΝ. Αταῦ. τ. 2. Ὁ ἰάδπλ Ὁ Χὰ ἰῇ εδαγδέξ. λίπος Αἰεχ. ἐξσ- 

σαρ. καὶ δύ9] τας ρτγατηϊυης 19, 1ο8. ταις ργαοσιιας 16, 5.7, 

131. δυο καὶ τεσσαρ. 29. κα καὶ 44) ςς.-. πόλεις υἱῖ.---πσόλεις τῇ 
ἴῃ ςοπ. 7] α Ὀυΐπηυπι εἴ 4112 119 Ἰηιεγδοθηΐ 44. 

ΝΙ1. Πάσας] εἰ. ονιπες Ατδθ. 1. 4. σἂ ομίπες Ασιη, τ. δἰ ας. 

τὰς πόλεις] τὰς ΧΙ. -Ἐας Υ]], Χ, τό, 18, τ9, 

118, 128, 130, 131) 134. (οηρὶ. ΑἸΙά, Αἰεχ.: {ιρ δε. Νὶς. 

Οεοῖζ. ἀσ: (ορίῖ. Λευΐτ.}] -Ἑ καὶ τὰς εξ πόλεὶις τῶν φευγα- 
δευτηριων καὶ τό. καὶ ὄκτω πόλεις) τσολ. καὶ ὀκξὼ 44. δὶς Ὡοῃ 
ἀϊίηρυϊε (Οοτρί. ταύτας) κα ΧΙ. δ8ιαν. Οὗτος. εἰ ἀα Ατιη. ι- 

ΑἸ Ἰ]ας. Απτ. Ἐὰ.. τὰ πρόας.} ομορουντα τλᾶγρο Χ, -Ἐ ἰπ ἰεχία 
τὰ ὁμορᾶντα Τλρῖ, α τὰ Ατη). 1. αἰϊϊφῃβ. Αττῃ. Εά. αὐτῶν] 
εὐως ἴῃ απιηϊηο (ἢ .) Οεογρ. 

ΝΙΠ. Καὶ 15] ἀκ: εἰ δῖαν. Οἴτος. τῆς κατασχ.] λαδίίαιο- 
κίδις ἤμε αὐτίουΐο Ασῆὰ. 1. δἰἴφυς. Ασπλ. Εα. υἱῶν] τῶν νεῶν 

ΝΗ, Χ, 18, 19, 29, 55. 58), 9.) 64, 74» 7» 77» 84. τοῦ, τοϑ, 128, 
129), 134- (ὐΟηρΡ]. ΑΙά,. ΑἸεχ. Τρ. Ατπν. σ᾿ δὺς. Αγηχ. Εά. 

τῶν νιῶν ΓΔΥΡΟ 44. τὼ πολλὰ) τοολλὼν 19, 108, 118. Ατἴηὶ. 1. 

αἰϊϊφυς. Αἰτῃ. Εά. πολλὰ, πολλά] κα αἰϊεγιιπὶ 30, ς3. ἀπὸ 
τῶν ἐλατἶόν.)} ἀπο τῶν ἐλατΐίω 84. τῶν τὰ ἐλατΊω (ἢς) γ4, 124. ἔς 
ΠΊΔΓΡΟ 44. τῶν τὰ ἐλατἧον )ς. τὰ εἐλατίω γό, τιοό. τὰ ελατἼονων 

(4ς) ξ9φ. τα ελατῖα (Πς) ς4. ἐλατἼω] τὰ ἐλατίονα το. ἐλατ- 
τονα 1οϑ, 118. ελαττον ξζ4) 7ζ. ἐκ. κατὰ τὴν κλ. αὐτ.} α τὴν 
ΑΙ4. ἠεχία ἀφυεάϊαίεμι ππὶμίεηζαγαε Αὐτὰ. τ. αἰϊΐᾳας. Ατπι. Εά. 
χατακληρ.]} κληρονομήσουσι 1]. 44, 54, 55, 74, 75, 82, 8.4. τού, 
124. δωσονσ.) καὶ ϑωσουσ. ΧΙ. ἀπὸ τῶν πόλ.] α 7ς- -Ἐ αυ- 
τὰ οὐὐὶ Ἀ ΙΝ. -Ἐ άο τ κα ἴῃ σδιαγαξ. πιϊηογε ΑἸδχ. -Ἔ ἡ οσιν 

ὕορι. -Ἡ ὠἀἰίης Αττη. ᾿. αἰΐχφυς. ἄσπχ. Ἐά, 
ΙΧ. τῦρ. Μωυσ.} Μοῖ ουτὰ απίουϊο Οεοῦρ. εν Δ Αὐτὰ. τ. 

Αἴας. ΔΙπι. Ἐάὰ, λέγων] εἰ ἀεί! Οεογς. Αττη. «. αἰΐφας, Αται. 
Εὰ, 

Χ, ἢ τοῖς νἱοῖς} ἐμ β] ἐς Αὐτη. τ. αΐχας, Ατηι. Ἑά. χχὶ ἐρ. 

ὧρ. αὐτ.} κι, τοϑ, 18. ἀϊεκεμς σὰ εος ϑίᾶν. Οἴἶγοσ, εἰ ἀΐεις ἐὲς 

Θεοῖς. Απη. 1. αἰΐαφυς. Αγπι. Εά. ὑμεῖς} οτι ργδθπλϊ τα 1 ςν 

195) 32) 44) 84) 74, 7557 70, 84) τού, 1οϑ, 118, 134. Οσπιρὶ. ἰάειπ 

Ῥγροπλ τς οὐτῃ ἃς ποϊδίπμη ΓΝ. :ἀεπλ ργαπλας (0 ἃς ἴῃ οδαγδῶ. 

γῆν] τὴν γ. ΧΙ, ᾿ι29. Χαναάν] Ολαμαμ Οεοτς. 
Ολαπασπεογεπι Αττὴ. 1. αἰ χε. Ασπλ. ἙΕά. 

ΧΙ, διαςελεῖτε] διατελειται (ἢ) 7ς. ἀφορισατε τπᾶῖδο ρτϊηά 
ἢ ὡϑῇ δῖαν. -Ἐ ὑμεῖς «κα Οεογε. ὑμῖν) κα ς2. 

ϑίαν. Θεοῦ. αὐτοῖς] α 43. Αγαῦ. 3. Οδέογρ. Ατπι. 1. αἰΐαυς. 
ἈΑσ. ΕἘαά. εαυτοῖς ΝΙΙ, 64. ϑίαν. πόλεις) τὰς πολ. 129. 
Ἔ ἴα τομσία Αταρι. φυγαδ.} τϑλεις ῥγριηϊταπε οὐ ᾿ς ποῖα- 
τυ ΕὙ, Αγδῦ, 1.2. ἰάειῃ ργειλς (Ὁ ὃς ἴῃ ςμαγαξε, τίποτε Αἰξχ. 

Καὶ τὰς πόλεις ἃς δώσετε ἀπὸ 

Καὶ τὰ συγχυρᾶντα τῶν πόλεων, ἃς δώσετε τοῖς Λευίταις, 4. 
ἀπὸ τείχους τῆς σόλεως χαὶ ἔξω δισχιλίους σήχεις χύκλῳ. 5. 

6. 

Πάσας τὰς πόλεις δώσετε τοῖς Λευίταις τεσσα- 7. 

8. 

1. 

ψ 7 . 

οὐῆν 



Δ. Ρ̓»ΡῚ 

ΕΦ ΧΧΧν. 
ὼ ἐϑὸ ΄ ΄ μή ες ». ρὸ 9. . -ς Ν “ ε ΄ ᾿ 4 ΄ 

πόλεις" φυγαδευτύρια ἔςαι ὑμῖν φυγεῖν ἐχεῖ τὸν φονευτὴν, πτᾶς ὁ τατάξας ψυχὴν ἀκουσίως. 

" Ν ρο ρ» φρ᾿ 3 ,’ 

. φονεύων ἕως ἂν ςἢ ἔναντι τῆς συναγωγῆς εἰς χρίσιν. 

ΘΜ Ο 1. 

“."» ς ΄ ςζ .ω ὃ ΄ ΙΝ ἰϑν 2 ’ Ν “" Ν 2 Ν μϑ 7 ὦ ς 

. Καὶ ἔσονται αἱ σῦλεις ὑμῖν φυγαθευτηρια ἀπὸ τὰ ἀγχιζεύυοντος τὸ αἰμᾶ, χαὶ οὐ μὴ ἀπο χη ὃ 

Καὶ αἱ σπόλεις ἃς δώσετε τὰς ἐξ “σόλεις, 

φυγαδευτήρια ἔσονται ὑμῖν. Τὰς τρεῖς πόλεις δώσετε πέραν τ Ἰορδάνου, χαὶ τὰς τρεῖς πόλεις 
7 3 ἴων ’ 

δώσετε ἐν γῆ Χαναᾶν. Φυγαδεῖον ἔςαι τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ τῷ προσηλύτῳ χαὶ τῷ παροίχω 
δ, ὁ κ᾿ ὦ » ς ΄ ., 9 ΄ “’,ῖ,ὮΨἌΨΕΙΣ» ο Ν Ζ΄ Ν 

τῷ ἐν ὑμῖν" ἔσονται αἱ “σόλεις αὗται εἰς φυγαδευτήριον, φυγεῖν ἐχεῖ παντὶ πτατάξαντι Ψυχὴν 
΄ ’ ΄ ϑ Ν ΄ φ΄ } 

ἀχουσίως. Ἐὰν δὲ ἐν σχεύει σιδήρε ππατάξη αὐτὸν, χαὶ τελευτήση, φονευτής ἐςι, ϑαγάτῳ 9α- 
7 7 3 ΄ 3 ᾽ νμ ) ὁ. 

, γατάσϑω ὁ φονευτής. . Ἔδν δὲ ἐν λίϑῳ ἐχ χειρὸς ἐν ᾧ ἀποϑαγεῖται ἐν αὐτῷ πσπατάξη αὐτὸν, χαὶ 

ἀποϑάνη, φονευτής ἐς!, ϑανάτω ϑανατέσθω ὁ φονευτής. ᾿Εᾶν δὲ ἐν σχεύει ξυλίνω ἐχ χειρὸς ἐξ 
η» ΓῚ ᾿ ρῳ 3 3 “᾿ ’ὔ’ )2)}ὟπΌᾳἈΑᾳ Ν 3 4 74 ἐ 74 ’ ε 

ἃ ἀποθανεῖται ἐν αὐτῷ παϊ]άξη αὐτὸν, χαὶ ἀποϑάνη, φονευτής ἐς!, ϑανάτῳ ιχγνατάσψω ὁ φογευ- 

τῆς. 
3 φΦ {, ΄ ϑ Ὁ 3 

Ὁ ἀγχιςεύων τὸ αἷμα, ὅτος ἀποχτενεῖ τὸν φονεύσαν)α" ὅταν συναγτήση αὐτῷ ὅτος, ἀπο- 
ζω ᾽ »ν “.» 4 » 23 ᾽ 2 " 3 "ς, 

, χτεγεῖ αὐτόν. ᾿Εὰν δὲ δὶ ἔχϑραν ὥση αὐτὸν, χαὶ ἐπιῤῥίψη ἐπ᾿ αὐτὸν πτὰν σχεῦος ἐξ ἐνέδρε, χαὶ 

ἀποϑάνη, Ἢ διὰ μῆνιν ἐπάταξεν αὐτὸν τῇ χειρὶ, καὶ ἀποϑάνῃ, ϑανάτῳ Φαγατέσϑω ὁ πατάξας, 

σ {τὰ ποιεῖς δίλν. Οὐἴγοσ. πὶ ργοπιυπς Αγαῦ. 3. Οοογρ. φυγαϑ. 

ἐξαι ὑμ.) σκοιἱ οΥἹ νοὐὶ αν Ἄττῃ. τ. φακ ΟΝ ΝΙ «οὐ, τη δ ἰόντα να 

Ασπνεηὶ ( οὐά. τευ. Αγπν. Εά, ἴγαι ὑμ.)} α ΧΙ. εἰ αι νον 

Αὐαῦγι κ4ιπὶ τοδέ Ἀταὺ. 3. δὰν, Μοί. φιγ. ἐν} ἐκ. φυγ. κῷ 
"ς. τοῦ φνγι εν. Χ]. φινγειν ιχ. .0.) 71, 129. Αἰά, Αἰεχ. μώρεγε 

ἐν 1]|α1 δῖαν. δΊοίη. τὸν ξιν.:.} α ἀλιῦθγ. τὰς) εὐπὶ « Ἑ ἴο- 

ἀλη ΓΝ, Αἰεχ. εὐπὶ Ὁ ποίλητ Δγαῦ. 1. 2 ὁ παταξζ.) , ὁ χΧ, 
Σξν 18. 28, 30, ςς,ν,Ἰδῳ 71.127», 82ν 85, 128. ΑἸεχ. 1 ΕΠ ᾳ ὁ ῥτίανο, 
[εὐ δάΐι τρίς γεςεη5 ᾿παθμ5, 16. ψυχῆν] ὀοπίνειε ςογα. -ἰ αἱὲ- 
εἰμι Αἰτστι. 1. αἰ |υς. Ατττ. 1.4, 

ΧΙΙ. Καὶ 19) . Δπη. 1. ἃἰίᾳυς. Απη. Ἑά. ἕσοντ.) «καὶ 

1314. μαι δἷαν. ΔΙυίᾳ. αἱ πίλ. ὑμ.}] να. αἱ πολ. !Ν, ς4, ς8, 

οςς. τὰ αγχ!)] α τὰ ΔῚ], ΧΙ, τό, 18, 48, 30, ςο, 64, 71, 82, 

δ:, τοϑ, 12:8, 130. 131. Αἰεχ. 106. αι, ΝΊο, Αὐπὶ. 1. δἰ 4υς. 

Ἄπη. Εὰ. τὸ αἷμα) α τὸ τον 129. οὐπλ “ ποίαπι ΤΨ΄, ΑἸεχ. 
{θιυπρῖι Ηεςχαρίατε ὕγζπυπι βπαὶς ΔιδΌ. τ. ἀποϑανη) «ποτ ὶεικν 

Αὐυρ. ἄν). ΧΙ. η] ἔτη ἔς, εἰ βἀεϊϊες εχ ἴυο (οὐϊοε ; οὐ͵υε 
{τὶ ρος ( ἴῃ ἕωο ἀσο ιεῖν ρὸ ὕγὺ 6 ἱηιε!εχΐῖ, υἱρ,. ἕναντι) ἀπέναντι 
δι. τναντιὸν 44.) 544 74, 71. 76, δ4,| 1ού, 129. 134. 

ΧΙΠΙ. πίλεως 1] μα νὼ Ατωῦ. 3. δωςετε---δώσετε κι Ἰη 

«οπι. 14.] αὶ αἰϊετιῖς, εἴ φυπ 1}» ἰηϊοσαςςης ς 3. τὰς) α ΧΙ, 20, 

9. την. τ. δἰίᾳυς, Ατπτο. ἘΔ. κ. ἴπ ἴεχιυ, (πὶ πωθεῖ ππᾶγρο, 1]. 
“σύλεις 5] αὶ κι: φυγαδ.)] τα φνγα. δ2. “αἱ νυρία Ατργ. 

Οεοῖγ. τουριὶ πη. 1. αἰχυς. Απη. Εἰ. ἔσονται] ἐγαι ζῳ, 

ΧΙΝ. Τὰς τρις πόλ.] τὰς πολ. τὰς τρ᾿ 43. 74. 84, τοῦ, τ 34- 
ατας ἰηΐθας Ἄππι. αν αἰΐφυς, Απη. Εὐ. ἐστε 19) δώσεις το. 

Ψ τὰ (ως {εἰ (ογίλη εττὸς εἶδ, εἴ τὰς Πυῦς παῖ ςούςχ) Γ΄, πίοαν] 

4) τὼ σις. ἴδ. Δ], Χ, ΧΙ, αν αν 18). 10, 28, 20, 30, 44, ζ2, 53) 

ζῳ, ζζ, τῷ, το. ᾳῳ 73ν 7.0 7ν 77» 82. ὕῳ. Βζ, 1ού, τοϑ, 118, 118, 

129, 130, 1531..134. (πνρμ!. Δἰά, ΑἸοχ. μὲ, πόλεις 25), 48, 
ττὦ. ἐγ γγ] ἐν τη γν 11. εἰς γὴν 108, 118. Χανχαν) Οὐαπαπ 

Οὐ. Ο,σνασκιεοι μαι Ἄπτπῃ. 1. αἴπφυς. Ατγπι. Ἑά. 

ΧΝν. Φιγαδ.,] πολεις εὐπὸ Ἂ ποίδτυπν ρεαπητς ΠΥ. Ἰάεπν ΡΓΖ- 

αὐτο (Ὁ Χ ἴῃ ςΒαγαέξ, παίποῦς Αἰεχ. φυγαδευτήριον 29. εἴ ῥγας πηΐῖ- 

ὑπ ΑΤΩΌ. ἡ. 2. Αστπι. αν. ἐν γγα Πς (τεοτξ. ἵςαι} ἐσουιαι Κ΄. 

“99 ϑἷαν. δΙοίᾳ. μίεπε ἀϊηηρυῖ ἢὶς Αἰςχ. τῷ ἐν} α τῷ 129. 

ἐν ὑμ.}) σιν τμ. 82. ἰκ σιεάϊο νοῦν πε Απππ. τ. αἰΐφυς. Αππη. Εά. 

ἔσονται) πον ἰὰ Ἄταῦ, 1.2. μην δίαν. Μοίᾳ. εἴ ἐγαπί νοός (ορῖ. 

στ τος Αταῦ. 3. αἱ τίλ.] αἱ εξ τλλῖυπὶ ς8. αἱ εξ πολ νΝ, 
ἐτὺς Ατανν αν 2. Ἐξ Ὁ Χ ἰπ εἰιαταῶῦ, πρίπογε ἱπιεσροηῖς Αἰεχ. 
σι ᾧ πολ. (ὥς, ᾧ εἴ ς Βλμά ἕωπῖ ναϊάς ἀμπιηεε) ΧῚ. κα αἱ ΑἸ. 3. 
ἐς ἐπ υη 7 χοννθ σαν τὸ τ ἐς ΒΖ; φυγεῖν) φευγεῖιν ΤΊΟΑ λα 82. 
πλυτὶ παταξαντι) πατ. αντι τ6. ταντα τον φονενοντα, ἰεὰ τσα- 
τ αξαννο. πᾶτοο, Δ]1. τῦαντιὶ φονενσαντι 119. ὥ. τω πατ. ς0 7ζ. 

. πατοξας 82. κα παντὶ ςο. Θεοῦ. ψυχὴν]  ι6. ἠσμείπονε ΘΟ οτα. 

“ιν εαν αἰμᾳυς. πῃ. Εα. 

ἂν δὲ] «ἱ ' (ομῖ. Απη. 1. αἴᾳυς. Απῃ. ΕἘά. κα δὲ 
ἐν σχεύει} ἐν σχένεσι 18, 19. κα ἐν (Δἴ. Νίς, ὀ σιϑήρου] 

σιϑντ 44) 4574. 759γ705, 84,4 134. 116. Απῃ. τ. αἰΐᾳυε. Ατηι. Εά. 

παταξν) πατάξει τοό. -Ἑ τις 136. Απη. 1. αδἰϊΐφις. Ατππῃ. Ἐά, 
αὐτὸν} τὸν πλησίον 116. αὶ ὕεογν. καὶ τελευτήσῃ] χαὶ τελευτήσει 

ῆ ἀτι [πρίν ὼς πῃ. 1. δαᾳυε. Ασπὴ. Εά. φονευτ. ἐς} Φο- 

(τ εογγ. 

νευϑησιται 0 φονευτὴς 1. ϑανατῳ) ο σπονε Αταὺ. 1. 2. ὁ 

φονευτ.} α 53- οφονένσας 116. φονευτὴς Ἐξ» ΧΙ. φκονίσνη οσο τ᾽ 

“Λ Αταῦ. τι. 2. ὁ φονευτ.--ὦ φονευτ. ἴῃ ςΟπη. 17] α Ροϊειοπδ εἴ 
4υα» δ΄5 ῥηϊετίαςεπς, ἵοά πιατγσίηι δὐογιρίϊ μήτ πιλπυ9, Αγπὶ. 1. 

ΧΧΤΙ. Τοῖυπὶ σοΟΠηπᾶ, αὶ ςζ. 1134. 

ςοιπιπιᾶ ρονιπῖ ς4. Οεοτς. ἐὰν δὲ] ἐὰν τε Ν]Ϊ, 73, 7;, 8ς, 
130, 111. (Δ. Νίς. πιδλφὸ Ατσπι τ. ἐν λίϑω)ὔ α ἐν 73, 110, 
131. ἐκ χειρὸς) αὶ ἱκ 19, 1ο8, ι18. χερὶ 82. ἐπ πιᾶπν εἰμ 

(ορῖ. απιᾶγρο Ατσηι. τ. αἰϊίφυς. Ασην. Εα, ἐν δι ἄποϑ. ἐν αὐτῷ) 

αἐν αὐτῷ [20. ἰδοῦ. λ οὐδ δίιν. Μοίᾳ. εἰ »"ον οῆντ αὐ {10 

δίαν. Οἴχγοσ. ταταξζη}] παταξζει τό. εἰ ῥγατητς ἱπ πηλγΊ. 

ἢσος ςοπηπ μοῇ 19 

Απη. τ. φυύγυαπ μευ ττιπι Ασπππεηὶ (οὐ. τεϊαυ]. Αττι. Ἑὰ. 
αὐτὸν} α Οεοτρ. ὠποϑάνη)} οκείδεγὶ ἕαπε Οὐρῖ. -Ἐ αὐ ἐ]16 51αν. 

Μοίᾳ. φονευτ. 15] ἘΞ αὐτου γ1. ϑανατω) εἰ σιογίς Ασα. τ. 2. 

ϑαγατάσϑω) αποϑάνειται ς2, ζ3,) 110. ὁ φονευτ.} φονευτ. εἐςιν 
ζ4. α7ξ. φμονὶσν οζγὶ ον 9 Αταῦ. 1. Δ. ὁ φονευτ.---ὁ φίνευτ. 

ἷῃ ἐοπι. 18} α Ῥοῆτεπι εἰ αυς ᾿ΐς Ἰπισ]δοδηῖ ς 1. 
ΧΨΝΠΠ. Τοῖυπι ςοπιπια κα ςς,134. Ἐὰν δὲ] α δὲ Οεοτσ. «κὶ 

Αστιν. 1. αἰΐφυς. Απῃ. Ἑά. ἰχ χειρ.} ἐπ νασω Οορῖ. «Ἐ οὶ; Ουρι, 

Θεοῦ. ἐξ 5] εν ὦ 120. ᾿Ασηιεπὶ (οὐά. δἰφυ!. Ατηι. Ἐά. ἀπο- 
ϑανετ.) -Ἑ ο αγχιγένων ἰπ ἴεχίι, εἴ ο σηγίενις (ῆς, ὁ συγίινης ἰορ.) 

{υρελίςτιρί. δὸ αἱϊδ ππδῆῦ, τού. “ἴ φυύγγχαν Αττη. τ. δ᾽ ἴηυς. Ατπι. ΕΔ. 
ἐν αὐτῷ} ΚΙ, Χ, τό, 18, 19.238, 20, 30, ς4, τύ, το, δ. 73, 7 ς, 77, 
82,85, 118, 128, 11:1. 136. ( οιηρὶ. ΙΑ. τρίς κατ. Νῖς, Οορῖ. 51αν. 

Μοίᾳ. Απηςοπὶ (οήά. τἀπτσὶ πη οπίηες. Ατπι. Ἐά., ο ἰπ τεχίυ, {εἀ 
Βαδεῖ πιῶγρο ρεϊπᾶ πιᾶῆυ, Ἀπη. τ τῳαταΐζη] παταξει το, τοῦ. 
ἀποϑανη) τελευτήσει ς4,),7ς. θϑανατο͵ αὶ 7ζ. δἰ ποῦνε ἈΓΑΌ, 1.2. 
ϑανατώσϑι) ἀποϑ χνεισϑὼω 44. αποϑανεισϑαι (ἢς)}. 40. αποϑάνει- 

ται 1], Χ, τς, τό, “8, 29, 12, ς8, 64, 73, ὃς, 110, 131) 1106, 

Οὐοπιρὶ. Αἰά. εὴρῦ. (τ. δὶς, ἀποϑάνες ΑΙεχ. ὁ φονευτ.} α 7ς. 
φονευσας 116. φονευτης ἐξὶν ζ4. ἡηοπίαα οτεοΐβε οβ Λυαῦ. τ. 2. 

ΧΙΧ, ἘΤἊοίυπι σοτηπιᾶ α ςς, 134. ὁ ἄγχι. ἡ ρτωπιτηπε 

Ατδῦ. 1. 2. αὐ Λπῃ. τ. δ᾽φυε. Αττν. Ε4. τὸ αἶα "} τω χιμλῖι 

ι8. τω αἱμὰ ([τ2) πιᾶγχο ρτίπλα πιᾶπὰ 1390. -“Ἔ αυτοῦν 44, 74, γό, 
84, τού, 134. ὅτος 19] αὐτὸς ΝΠ], 29, ς8, ζ9. α Ὅεφοι. 

Απῇ. 1. δἰ φιβ Αππὶ. Ἐά. ὥποχτενεῖ 1] - αὐτὸν 44, 74. γ6, 
84. τού, 114. μέγ (οι. συναντήσῃ] συνχντισει ({Πς) “ς. 

αὐτῷ οὗτος, ἀπ.} αντω, οὐτο; απ. ς9. Αἴεχ. 1 ἰρί, δίαν. Μοΐ. 
τος ἀπ. αὐτόν] α 44. ΑγΔΌ. 3. ὅτος 25] , τοῖς. Απη. 1. δἱϊὶ- 
ᾳυς. Απη. Βά. ἀποχτ. Ὁ] ρένἰαι ΤΟ ορῖ. « ε ἱπιοβεῖοι Οδοτρ. 

αὐτόν) α Ασπτιειιὶ Οοὐά. αἴίᾳυϊ!. Ατηϊ. ἙἘά. ἷ 

ΧΧ. Τοίυπι σοπιπιᾶ κα ς ς» 134. ἐῶν δὲ] , δὲ ῥτίπιο, {πὰ δά- 
(οπρῆϊ Αἱϊα πιλῆυς, ς9. α δὲ Οεοῖσ. εἰ, Ἄγαὺ. 3. Αὐπι. σ. αἱηυς. 
Απη. Ἐά. συ αὐτὸν] γμενν ΑἸΘΌ. 3. κ 5.ν. Οἶτορ. χαὶ 15] 
4κ| ΑΓαῦ. 3, (ὕξογζ. α δῖαν. Οὗτοςσ. ἐπιῤῥίψη] ἐπιξίψνυ Αἰοχ, 
ἔπ᾽ αὐτὸν) αὐτω 136. Αἰττ. τ. 84]11406. Ἄττῃ. Εά. αντων ({ς) Μ΄, 

τἂν σχεῦυς)}) , ΔΝ, γ1. πυηςῖς ἱποϊυάϊῇ᾽ιε:Ἴ ΑΙοχ. δαδυῖ Ρήπιο, 1εὰ 

ρΡοίϊεδ ἀείεῖ ἔμηι, [1..- οα: αἰϊφωοα Αταῦὺ. 3. ἐξ ἐνέδσου] εἴ ἐνεδοος 

19. 54. 75, 108, 118. τενσηδο ΔΙΔΌ. 3, καὶ ἀποϑανῃ] καὶ 

ἀποθάνει 7ς. κα πιογήμας βε ΑΥαῦ. 1. 
ΧΧΙ. Τοἴυπι σοπητθα αὶ ς ̓ 9 114. ᾿ 

“νοραήίο Αταῦ. 3. 

α 116. 

5 Ρ 

δια μην. ἐπ οὐίο δ πιὸ 

ἐπαταξ.) παταξὴ το, τοϑ, 118. τῇ χειρὶ] 
ἐν ΤῊ χ. 32. (Οπιβ. -ἘἙ αὐτοῦ εὐπὶ Ἂς ργϑο ΓΝ 



ΑΡΙΘΜΟΟ 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ, 

φονευτῆς ἐς!, ϑαγάτῳ ϑανάεῦῦϑῳ ὃ ν φονεύων" ὃ αγχιφεύων τὸ αἷμα ἀποχτενεῖ τὸν φονεύσαντα 

ἐν τῷ συναντῆσαι αὐτῷ. ᾿Ἐαὰν δὲ ἐξάπινα οὐ δ ἔχϑραν ὥσῃ αὐτὸν, ἢ ἐπιῤῥίψη ἐπ᾿ αὐτὸν πσᾶν 52. 
: 3 3 » 2 ΒῪ ἐν 2 » Ὁ » ρ 3 )» “- 2 ὮΝ. ἈΝ ͵ » 2 Ε 

σχεῦος ἐχ ἐξ ἐνέδρου, Ἢ παντὶ λίϑῳ ἐν ᾧ ἀποθανεῖται ἐν αὐτῷ οὐχ εἰδώς, καὶ ἐπιπέση ἐπ᾿ αὖ- 23. 
᾿'ς ο » ’ ΡΝ Ἁ ᾽ 9 ", 3. Ὁ ἡ» 5 Ὧι ρ᾿ φῸ 9 ἡ ς ρο Ἢ 

τὸν, καὶ ἀποϑάνη, αὐτὸς δὲ οὐχ ἐχθρὸς αὐτῇ ἦν, δὲὲ ζητῶν χαχοποιῆσαι αὐτόν. Καὶ χρινεῖ ἢ 34. 

συναγωγὴ ἀναμέσον τοῦ πτατάξαντος χαὶ ἀναμέσον τῇ ἀγχιςεύοντος τὸ αἷμα, χατὰ τὰ κρίματα 

ταῦτα. Καὶ ἐξελεῖται ἡ συναγωγὴ τὸν φονεύσαντα ἀπὸ τοῦ ἀγχιςεύοντος τὸ αἷμα, χαὶ ἀπο-- 25. 

χαταςήἥσουσιν αὐτὸν ἡ συναγωγὴ εἰς τὴν σόλιν τοῦ ̓ φυγαθεύτηρίου αὐτϑ, ἃ χατέφυγε, χαὶ χατ- 

οἰχήσει ἐχεῖ ἕως ἂν ἀποϑάνη ὃ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃν ἔχρισαν αὐτὸν τῷ ἐλαίῳ τῷ ἄγίῳ. Ἔαδν δὲ 426. 

ἐξόδῳ ἐξέλϑη ὁ ὁ φονεύσας τὰ ὅρια τῆς πόλεως εἰς ἣν χατέφυγεν ἐχεῖ, Καὶ εὕρη αὐτὸν ὁ ἄγχισ- 27. 

τεύων τὸ αἷμα ἔξω τῶν ὁρίων τῆς πόλεως χαταφυγῆς αὐτᾶ, χαὶ φογεύσῃ ὁ ἀγχιςεύων τὸ αἷμα 
ἃᾺ 4 3 » Ζ΄ 9 ϑ . ρ φ’ ρ ρ᾿ 7 Ω’; .Ἃ, 3 7 

τὸν φονεύσαντα, ὃχ ἔνοχός ἐξι. Ἔν γὰρ τῇ σὔλει τῆς χαταφυγῆς χατοιχείτω ἕως ἂν ἀποϑάνη 28. 
ς« ς «ς ε φ’ ΄-ς νΝ .Ἶ 3 ρο ἡ ς Ζ΄ ἉᾺ ’ἤ 9 7 ς 7 4 

ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, ἐπαναςραφήσεται ὁ φονεύσας εἰς 

τὴν γῆν τῆς χατασχέσεως αὐτΒ. Καὶ ἔςαι ταῦτα ὑμῖν εἰς δικαίωμα χρίματος εἰς τὰς γενεᾶς 29. 
ὑμῶν ἐν π“ἄσαις ταῖς χατοιχίαις ὑμῶν. Πᾶς ππατάξας ψυχὴν, διὰ μαρτύρων φογεύσεις τὸν φο- 30. 

ἢ ἰάδπι τὰ δε ἴῃ Ὁμπαγαδς. τηΐποσε ΑἸεχ, -Ἐ ἰάσπι Αγαῦ. 3. Αττη. τ. ρεπια, 2,82, (οἀ Παθεῖ 4118]. τὼ χρίμ. 1 α τὰ 59: 
αἰΐΐφυε. Ατπι. Ἐά. καὶ ὦποϑ.} καὶ ἀπεϑανε ς3. κι σιογέμες ζμονὶέ ΧΧΨ, Ὑοζϊυίη σοπιηα α ςζ. ἥσυναγ. 1] κἡ Ατἴπι. τ. αἱ - 
Αγαῦ. 3. ϑανάτῳ 15] εἰ πιογίς Αταδ. τ. 2. ϑανάτῳ ι:--ϑα-ὀ σις. Ατηι. Ἑά. φονεύσ.} -Ἡ “]]ανι ϑῖαν. Οἰΐγορ. ἀπὸ] -Ἐ χει- 

νάτω 25} κα αἰϊεγιῖτ. εἰ 4118 115 ἰηϊτοτασεηῖ τ 4) 7ς. Ατδῦ. 3. ϑανα- ρος οὑτὴ ἃς ποίδτυπη ΙΝ. -Ἐ ἰάδπι 10 Κα ἴῃ ομαγαέξ. πιίπογε ΑἸεχ. 

τύσϑω ὁ πατάξας, φον.)} ϑανατουσϑω" ο παταζας φον. το. ΑἸά. ΚΚὰὦ ἐπ πιᾶπι ((ο) ΑΥΤΆ. 1.2. ἀγχιςεύο. ] αγχιςευσανῖος 44,745134- 
ὃ παταξ.} ὁ Φονεντῆς 44.) 71) 74) ἡ, Ιού, 134. 0 φΦονεντῆς ὁ παταξ. καὶ ἀποκ. αὖτ. ἡ ΠσΌ ΔΎ: εἰς τὴν τ. τὸ φυγ. αὐτ.] καὶ εἰς τὴν το. τοῦ 

(Ὀΐπα ἰεδλίοποβ) 129. ὁ Φονευσας φονευς ΧΙ. , πατάξας 44. εχ- Φ. αὐτοῦ ἀποκ. αὖτ. ἡ συν. ΑἸοχ. ἀποκατας.} αποχαταςήσει Χ, 
Ρτϊτηθηῖ ὁ φονεύων ΑΥΔΌ. 1. 2. φονευτής] α οὐπὶ 44. 136. φκο- ες, τύ, 18, 28, 30, ς2, ς8, 64; 73». 77, 8) 128, 1109 1212) τ16. ΑΪά. 

πίη οζοὶΥ ΑΥΔΌ. 1. 2. σεοοτ ἐπὶρε δῖαν. Οἴτορ. ϑανάτῳ 9α- Αἴεχ. 1ρῖ, δι. Νιῖς. αὐτὸν ἡ συν.} κα ἢ συναγ. Αταὺ. 3. κα αὖ- 

γατύσϑω ὁ φον.] α 44. 53» 58, 71, 74) 76, τού, τοϑ, 118, 1234-.- τὸν ϑ8[αν. Οἶτορ. ΟΘεοτρ. τὴν τόλ.} πόσες οὰπὶ ατῖίσυϊο ΑΥδῦ. 2. 
Οὐοπιρὶ. οὑπὶ “Ἡ ποίη ΙΝ. ΑΙεχ. ϑανάτῳ 20] εἰ νπονῖε Ατὰθ. αὐτῷ} α 1Π|, 84. Ογτ, ΑἹ. 1, ρατῖε ρήπια, 282, ἷν, τοφι. Ασὰθ. 3. 
1. 2. ὁ φονεύων] ο φονευτὴς 7). καὁ ΑΙά, ὁ ἄγχι!ς.} εἰ ρταθθο-ὀ ὅν. Οἴτορ. Θεοῦ. Απῃ. τ. αἰϊΐφυς. Ατπι. ἙἘά. μαδεῖ 'π οδιαγαές, 
ταϊπταης ΑΥΌ. 1. 2.3. τὸ αἷμα] -Ἐ αυτον 129. τῷ αἵματι ΑἸά. πιηΐποτε ΑἸεχ. οὗ κατέφ.) κα τό, γ3. Οορῖ. Αγ. 3. κα 'π ἴδχῖυ, 

ἀποκτενεῖ] παταξει ΠΙ. δενάει σορί. -Ἑ αὐτὸν 44, 4) 74, 74.984, {τὰ Βαθεῖ τηᾶγσο ἰδουπάλ πιᾶπι, 131. ὃ ἔφυγε Ογτ. ΑἹ. ἷν, τοῦ, 

τοῦ, 134. ἀποκτενεῖ ἴῃ οδαγαέξ. τπυϊποτς ΑἸοχ. τὸν φονεύσ. ον {πὰ 4110] υἱ ναι. -Ἐ κει οὐπὶ ἃς ποίδίαπι ἡ, «Ἐ ἰάδγ Ὁ κκ ἰπ 
44.] α 7ζ. αὐτῷ] αὐτὸν ζ2. αὑτὸν αὐτὼ ΙΝ. ΑΥΔΌ. 1. 2. οδαγδέξ. χηΐποῦς ΑἸεχ. κατοιχήσ.) οἰκησ. 82. ἐχεῖ } α 120, 
αὐτὸν (ὰὉ ἋΧ 'π οἰδγαός. πλίποσε ργαηη τας ΑἸεχ. 130. Αἰεχ. οὐπὶ ὃζ (0) ποίληξ Αὐδῦ. 1.2. ἄν) ΑΙ, 30, 77. 

ΧΧΙΙ. Ὑοϊιηι ζοπηπια α ςς7)132. δὲ], Θεοῦ. ἐξάπινα] ρηϊπιο, [δὰ δάζοτὶρῆϊ γεσεηβ τηᾶπιιβ, 16. οὐ ΧΙ, 10, 44) 74, 84) τοῦ, 
ἐξαπινης ΝἼΙ], τό, 18, 28, 29, 30, 32, ς2) 53. ξύ, ς8, ς9, 64, 23) 77, ϑὲ,» 08, 118, 134. ὁ μέγ.] α ὁ Ογγ. ΑἹ. 1, ρατῖς ργΐπιδ, 282. ὃν 

108, 118, 128, 130, 1217) 126. (ομρὶ. ΑΙά, ΑἸΙεχ. (δι. Νίς. ἧς Ογτ., ἔχρισαν αὐτ.} ον ἐχρισεν αὐτ. ΙΝ, τό, 28, ς5, 77, 8.) 129, 130, 131: 

ΑἹ. 1, Ρατῖς ρμηπια, 282, (εὰ ἐξάπινα ἵν, 1ο4ά1. ἐὰ περίϊρεπ!ία Οαϊ. Νίο. ὥς, [ἐἀ ἔχρισεν ἴῃ σμαγαξξ. πιίποτε, Αἰθεχ. φμόπε μηχὶβ 

ἀὐεὰ: ι οὐ] εἰ ποπ Αττη. σ᾿ αἱϊΐαιις. Αὐην Ἑά. ς δ' ἔχϑρε Οεοῦγ. φώερε μηχόγμπί δῖαν. Μοίᾳ. ἀπόμς Ατδῦ. 3. 

ὥση αὐτ.Ἷ ὡσὴη αυτ. ον δι᾽ ἐΧϑ' 29. ου διεχϑραινων ἡ ἀντ. 82. ΧΧΝῚ. δὲ] , 8ῖαν. Οἴἶτορ. Θεοῖς. ἐξόδῳ ἐξέλϑυ)} α ἐξόδω 

3] καὶ πιᾶγρο ῥεϊπιᾶ τηᾶπα 130, εἰ Αστῃ. 1. αἰϊϊΐᾳυς. Απη. ἘΔ, ΧΙ. ΣΥΝ ἐξελθων ἐζελϑὴ 18, 128. ὥς ἴῃ τεχῖυ, {εἀ εξοδὼ εἐξελϑὴη 
ταν πους 8[αν, Οἴτορ. ἢ ἐπιῤῥ.} ἐ ἐπιῤῥ. δὲ Ογτ. ΑἹ. ἵν, 1το41) δά δἰ1δὶ πιᾶγρο, Χ ἐξόδῳ ἐξελὼν (ἄς) ἐξέλϑη Τἷρ - τὰ ὅρια] εχρήπιμηξ 

εἴ αἵ. ἐπ᾿ αὐτὸν) ἐπ᾿ αὐτῷ Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 164 4110] υὐ αι. “Π᾽] κατὰ Ἢ Απῃ. τ. δἰίᾳυς. Αγηι. Ἑά. πόλεως] -- τε φυγαδευτηριε 

Ατχπι. 1. δἰΐᾳφυς. Ασπῃ. Ἑά. πᾶν) α 44. αἰφιμά Αταῦ. 3. αντὰ τς. Αγὰρ. 2. “Ὁ εδάδῃ οὰπὶ ἃς ποιαῖα Κ΄. Ατὰρ. 1. -Ἐ εδάδαι 
σχεῦος)]) α Αια. 34. οὐκ] εἰ ποῦ Αὐτὴ. 1, αἰϊΐσυθ. Ατπι. ἙἘά. 000 κ5Κ ἰῃ οδγαξξ. πιίμποσε ΑἸεχ. εἰς ἣν καταφ. ἐκεῖ 1 α ΑἸδ. 1. 2. 

ἐνέδρου) ενεδρας το, 44) 54. 74) 75» 76, 82, 84, τού, 134. ἐπ φηαρι φεὶ ζείε ἐναὶ (9) Ατηχ. σ. αἰΐφυς. Ατην. Ἐά, 
ΧΧΙΙΠ. Τοἴυμπ ςοππᾶ αὶ ς 5), 134. ἢ] ἀκμὲ ρείίνενῖε ἐδασ ΧΧΨῚΙ. εὗρη] εὑρει 74. 1λρί. τὸ αἴμα τ ----τὸ αἷμα 5} 

ἈΓῸΡ. 3. παντὶ} ἐν ργαιηϊταπε ΙΝ, τοϑ, 118. Ογε. ΑἹ. ἵν, κα αἰτεγυῖγα εἴ φυα 115 ἰπτετίλοξης 53. τῶν ὁρ.] α τῶν Αγαῖ. τ. 8]}}- 
1οά 1, δὰ ποη ῥγαπλῖς 10], ἰάδαν ῥγαπιιττῖς (ὦ  Χ ἰπ οδαγδές. τὶς αυς. Ατηι. Ἐά. αὐτοῦ͵ α Οεοῖς. καὶ φονεύσῃ] καὶ φονεύσει 
ποῖς ΑΙοχ. α ΑἸδθ. σ. 2. 3. λίϑῳ] λιϑὸς τοῦ. ἐν ᾧ ἀποϑ. τό,)ς, 131. 1ἱρῦ, ϑιδν. Οἶγορ. ἐπιεγβοῖει Ἀπ. 1. αἰϊΐίφας. Αστ. 
ἐν αὐτῷ Ὁ εἸ οεείἀεγὶς ἐκπε ΑταΌ. 3. ἐν ὦ] α ἐν δῖαν. Μοᾷ.0 ἐν Ἐά. ὁ ἀγχις.- 2] α ὁ πῃ. :. αἰϊΐΐαυς. ἄτη. Ἑά,. ἕνοχ. ἐς] 
αὐτῷ} α ς8. δῖαν. Οεοῦρ. Αππ. 1. δἰϊΐφυς, Απη. Ἐά, ἐκ εἰδὼς} εγιν ἐνοχ. 1Ἷ. ενοχ.. ἐγαι ΧΙ, 32, 74) 73. 84) τού, 134. ἔξαι τηᾶφο 
οὐκ οιἰδὼς )ς. ἐκ ἱπνοίμπιαγίο Οδοῦρ. εἰ ποθ ποίτεί Αττὰ. τ. 8|1|4ὰς. ὃς. γέω ππογὶς ἐγ ἡ ΑΥ̓ΤῚ. 1. αἰφας. Αττῃ. Εά. 

᾿ Απη. Ἐὰ. καὶ ἐπιπίσῃ] καὶ πεση 82. ἔς Ογτ. Αἱ. 1. ο. (δὰ 4110] ΧΧΨΤΠ. γὰρ) αὶ 9. Οεοῦς. φγορίει ἦος ΑΥπι. 1. αἴϊιψυς. 
τι ΝΑ. καὶ ἐπιπέσει )ζ. εἰ ρεγειενίε Ασῃ. 1. αἰΐφυθ. Αππῃ. Ἑά. ΑἈπη. Επ. καταφυγ.} φυγῆς [ἐρῖ, -Ἑαντου ΙΝ, ΨἼΙ, Χ, τς, 

ἐπ᾽ αὐτὸν] -Ὁ κακὰ γ)7. ἐδίωα Αὐτὰ. 1. αἰὔαυς. Αππη. Ἐὰ. αὐ- τό, τθ, 28, 30, 32) ς2, ς3,) 6, ς8, 59, 64) 73) 7» 77, 85. τοϑ, τι, 
τὸς δὲ] ουτος δὲ 82. , δὲ Θεοῖς. εἰ ἐς Αττα. τ. αἰΐφυς. Ασπλ. Ἐά, 128. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ. ἱρί, (αι. Νίς. Αὐδθ. 3. Ασηι. σ. δδίψυς. 
αὐτοῦ} α Οεογζ. ἣν] ἡ τς, 18, 64, 148. οὐδὲ] οὐ ἴῃ τεχυ, Ασπῃ. Ἐά. κατοικείτω] κατοικήσει ςς. ἂν] ου ΧΙΔ 44.» 74» 
[εὰ οὐδὲ ταᾶτρο, ΝΙΪ. ἐξ παι Ασππ. 1. αἰΐΐαυς. Ατῃ. Ἐά. ζητῶν] οὔ, 134. κα ΟΟπιρ. ὁ μέγ.)] κα 8... καὶ μετὰ] κα καὶ ϑ8Αν.. 
ζητου )ς. Θεοῦ. Δα. :. αἰϊΐΐᾳφυς Ασῃ. Ἐά. κακοποιῆσ.)] κα. Οἶκος. ἐπαναςραφήσ. ἐπιςραφησεται 18, 1.8. ἐπαναρρέψει 
κωσαι τό, 28, ς5, 73,131. (αἴ, Νὶς. Ας ἴῃ τεχίυ, (τὰ πιᾶγρο ρεῖπιὰ γι. ΑἹ. 1, ρατῖς ργϊπιᾶ, 282. γσευεγίαίμγ δῖαν. Οἰἶτος. -Ἐ εἰς τὴν 

τδηυ τσοιησαι!, 120. κακῶσαι ἴῃ τεχῖυ, (εἀ κακοποιῆσαι τηᾶγρο, 8ζ. στὡολιν 10, 1οβ, 118. »ῇ ἦος Ῥγοτλϊτος ΑΥΌ. 2. εἰς τὴν] καὶ 

αὐτόν υἱι.} αὐτῶ ς9. ἐξᾶιϊ εἰς τὴν 10. τῆς κατασχ,] ῥαῤῥιαιοπὶς (ορῖ. εχρεϊιπιαηῖ ἰπ 
᾿ ΧΧΙΨΝ. ὙΤοΐυπι σοπηᾶ κα 99,134. καὶ ᾿Ἴ Απη.:. Δι πε: πατη. οἰ ται! Αγαιφηὶ Οοάά. ρδιςῖ. Ατηι. ἘΔ. 
Ἀπη. Εά. κρινεῖ] Χριγῆ ζ0. χρινουσὶν 82. ἄναμ. τὰ τ" -ο ΧΧΙΧ. Καὶ ἔςαι] εἰ βιε 5ῖαν. Οὐἶγορ. κα καὶ σεοζρ. χρί- 

ἄναμ. τῷ 2.1 α Ροϊεεπιδ εἰ : φὺε ἰώ5 ἱπιεδοθης 18. Ογγ, ΑἹ. ἵν, ματος] κρίσεως τό, ς2, 73») 77, 131. (αἴ. ΝΊσ. κα 53. πᾶσαις 

1041, [ε4 πῦεϊ 4110]. τὸ παταξ.) -Ἑ αντὸον 84. εχρτεϊπιαπὶ 'Ώ ταῖς κατοικίαις} πάσαις ταῖς χαχιαις 7ς. κα ταῖς 44. εχρήπιυπι ἰπ 

υπι. οἰυταῖ! Αὐτῃ. τ. αἰϊφιιε. Ασπὶ. Ἐά. τὸ αἷκα---τὸ αἷμα 'χλ' πυπη. δηφυϊαγὶ Αὐπι. 1. αἰϊίαιις. Ατσπι. Ἑά. 

οοπῃ. 2:5} λα ροϊδζεπι εἴ 485 Ὠἷς ἱπιεδοεηϊ τό, ς2. Ογτ, ΑἹ. ἴν ράτῖε ΧΧΧ. Πᾶς παταξ.) τὰς φονενσας το, τοϑ, 118. παντὰ πα- 



ἈΡΙ9ΘΜ Ο 1. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥ. 

31. γεύσαντα, χαὶ μάρτυς εἷς, οὐ μαρτυρήσει ἐπὶ ψυχὴν ἀποϑαγεῖν. 
32. 

32" 

2. 

8 00 3 9.2 " ὃν “ γΡοι.(9 ΄ 
. ἄυτῆς, ἀλλ ἔπι τοῦ αἰματος τᾶ ἐχχεοντος. 

᾿ τι Ἶ- 

Καὶ οὐ λήψεσθε λύτρα περὶ 
ἰως Ἂ, ων 4 ἰωὲ 5» Φ “ » ρο Ψ’ ,, ’΄ 5 

Ψυχῆς “παρὰ τῇ φονεύσαντος τοῦ ἐγόχε ὄντος ἀναιρεθῆναι, ϑανάτῳ γὰρ ϑανατωσϑήσεται. Οὐ 
’᾽ ’΄ ἰφι ἴω 9 ’ ρῸ ΄ ρο ’᾽ ρο 5 λΧΝ ρο ρο Ψ 

λήψεσθε λύτρα τοῦ φυγεῖν εἰς ποόλιν τῶν φυγαδευτηρίων, τὰ “σάλιν χατοικεῖν ἐπὶ τῆς γῆς, ἕως 
ι αὶ ᾿ ΄ εε Ν ε ᾽’ ", » ", ᾽΄ ἉἋ μ᾿ 4 Δ, ε "βΦ φο Ἁ δ 

ἄν ἀποθάνη ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, Καὶ οὐ μὴ φονοχτονήσητε τὴν γὴν εἰς ἣν ὑμέϊς χατοιχεῖτε, τὸ γὰρ 
Φῷ ρο ρὋῸ ΓῚ 4 7 ς φΩ ΣΝ, ἰαὲ Φ, Φο 5" ΄ ϑ 3 

αἷμα τῶτο φονοχτονεῖ τὴν γῆν, χαὶ οὐχ ἐξιλασθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος τὰ ἐχχυϑέντος ἐπ 
-Η 2 κο Ὰ, φΦ 5. ») Ὁ ρϑ »» ᾽ 

Καὶ οὐ μιᾶνειτε τὴν ὙἮΝ εῷ ἢς χατοιχείτε ἐξ αὖυ- 

τῆς, ἐφ᾽ ἧς ἐγὼ χατασχηνῶ ἐν ὑμῖν" ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος χατασχηνῶν ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 

ΚΑΙ προσῆλθον οἱ ἄρχοντες φυλῆς υἱὼν Γαλαὰδ υἱδ Μαχὶρ υἱξ Μανασσῆ ἐχ τῆς φυλῆς υἱῶν 

Ἰωσὴφ, χαὶ ἐλάλησαν ἔναντι Μωυσῆ, χαὶ ἔναντι ᾿Ελεάζαρ τῷ ἱερέως, χαὶ ἔναντι τῶν ἀρχόντων 
ξ "4 “ «" 3 4 

οἰχὼν ϑάτριὼων τῶν υἱῶν Ισραηλ. Καὶ εἶπαν, τῷ χυρίῳ ἡμῶν ἐνετείλατο Κύριος ἀποδοῦναι τὴν 

γὴν τῆς χληρονομίας ἐν χλήρῳ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ' χαὶ τῷ χυρίῳ συνέταξε Κύριος δδναι τὴν χλη- 

ταξαντα 44. (4. 74, 74, γ6, 84. τοῦ, 134. ἤς πιλγρὸ 8 ς, εἴ ρεῖπιδ 
ΓΛΆΠΙΙ 130. « φείςπηφις γεγριξἪν Αταῦ. 3. οἵ ργαπυης Αγδῦ. 

1. Δ. ψυχὴν δι.) κ σομᾶτος ψιχνν δια: (ας} ΓΝ. ψνχην διχ 

γξίματος τις. - γίμσιος (ων ᾿ς ἴῃ οἰαγαξξ, πὐποτε ΑἸεχ. ἐπὶ ρημαῖι, 
εἰ μαυϊο ἰωΐίτα διὶχ ςτλχτος, πιᾶγρο μηπιᾶ πιὰπὰ 130. ὀοικίηει {ἐΥ 

Ονογ. μαξτίξων) “ινιτπίμ κι λοι πωπι ἈΓΑΌ. 1. 2. ΡΖ 117.) 

Αταῦ. 1. “η)έπιπια (σχ. φονι.σ. τὸν φον.) φονενϑησεται ο φο- 

ψιυσας πῖτρο ΡΠ πάρ το. φιωὐ τ σοι δὲ. Αγαῦ, 2. φόνευσε 

τὸν φον. ἵ΄, ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 12, 2, 6, :8, 64,73, 77. 82, 8ς, 

τοθὶ 128, 110. 181. (οα Ρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. 1 μί. λι. Ν ς, δῖαν, Οἱὐ- 

φ ειση τὸ φεν 10, .(9ς. ψαταξει τὸν τχταξαντα 1:6. οει- 

“εκ οὐκ ταν, τ. αἴθᾳυς, Αστὶ. Εά. καὶ] μά αν. Οἴτοξ. 

Αταΐ". «. μαξτις εἰς ἢ τοι αοαῖμα ψκπι ἌΤΑῸ. 1. “δὼ κακαὶ μομς 

Ασπ οἱ (οδά. δίϊᾳυς. Δι. Ἐά. οὐ μαρτιρῦσ.) υἱ5 {τὶ ρίᾶ 1 ς, 

ὅ4. οὐ μαρτυρεῖν ζ2. ἡ στρ ἀνθρώπου ΧΙ. πε ᾿οβύδεειαν διαν. 

Οἰἶτγορς. πε αὐἀκιί αι ἈΓΌ. 3. μοὶ ετὶε Οεοτξ. ἐπὶ ψυχ. ἀποϑ.] 
α ἐπὶ 82. “πὶ ψνχη αποϑ. 129. ἐπὶ ψυχ. ἀαπυϑανουσαν 30. ἐκ 
πρσίενι πίνε δἷλν. τον οἱγαε ποτὶ Οὐοῖ. 

Απππεπὶ ( οὐά. δ᾽ϊαυ!. Αττι. ΕΔ. 

ΧΧΧΙ. Καὶ) α τοῦ. λήψετϑιε) ληφτσϑε τ16. δἷαν. Οἴτοχ. 
ληψη τς, 18, ὅ4, τ28. ΑὩδ. 1.2. πρὶ ψυχλς) α πιρὶ 9. ἐπι 
ψυχος ΧΙ, τς, 18, 64, 128, 116. ΑἸοχ. πὰρ αὐτῆς 16, 73» 77» 131. 
παρα} α τό, 71», 27)», 84. 111. ἐνόχ. ὄντ. οντ. ἐνοχ. 1. ενο- 
ον ἐχοντος ((..) ᾽ς. ἄνχιξι3.} α Ἀππ. τ. αἰΐφυς. Αππῃ. Ἑά. 

γα 9] α 4. 42, ζο. 77. 131... ἃ. Ρήπηο, Τςὰ δάϊετιρῆϊ τεςσὸπς πιᾶπυϑ, 

16. Λά Ατην. 1. δϊιᾳυς. Ασα. Εα, ϑανατωθ.) ϑανατώσετε 
αὐτόν Ὦχκι ἴς. ἢ, 441. 

ΧΧΧΙ͂Ι. ( 0} ναι ου τ, (8, )ς, τοῦ, 118. (οπιρὶ. ΑἸῦ. τ. 2. 3. 

οἷν. Αγ. 1. δἰᾳφις. Ἅπη. Εὰ. χαὶ ργαπης ὐπὸ δε ποιλυσι ΓΝ. 

ἰάεπι (Ὁ ἃ ἴῃ ςβαγδέϊ. πηίποτε ργαπητς ΑἸσχ λήψεσθε) ληψησϑε 
116. λύτρα} ργείμα τες πρελοπὶς αὐ ἐς Ἀταῦ. 3. τὰ φυγ.} 
τια τῶν ἀντιγβὰ ξὼν κκ {χει τὸ μη. ᾿ποστῖυ5 ((οτῖε δὲνςτι5) ἴῃ πιᾶσγξ. 
Χ. τὸν μὴ ξφιγ. 44. 4. 74.ν7» 76, 84. τού, 134. δι. Νὶς. Οεογζ. 

τοῦ μη τοᾶῖρο Χ. τὸ μὴ (ῆς, τοῦ μὴ ἰερ.) πιᾶῦρὸ 1 ρ΄, Ῥαστουΐδπὶ 
ποραίνλην δΠς ἐπ (οὐκ. ποηηυ}}}» πηοποῖ Ῥτγόςορ. ἴῃ (δι. ΝΊς. δά ], 
δενοσι5. ᾿θάσηγ πιοηοῖ φυοφυε φυοΐ ρμαπίουδ πεχαῖνα ἃ αυἱδυίάλπι 

(οὐά. ἀΔοίωεπι, τόλιν}) τοπὸν ς3. τὴν πολ. ης, 82. Απῃ. :. 

αἰΐίφυς. πῃ. Εά. μνἐω Οορῖ. τῶν φυγαδ.) , τῶν ΧΙ, 120. 
τὸν ςφιγαδιυτνριου 82. Απῃ. τ. αἰΐΐᾳφυς. Απῃ. ΕἘὰ. - αντου ΙΓ, ςβ. 
τε παλιν) α τῷ ς8. εἴ ργζηλτς Αγδῦ. 1. χατοικ.} χατοικῆσα!ι 
82. ἐπὶ τῆς γ.} ἐπὶ τὴν γὴν ς3, 59. ατῆς Οὐρὶ. ἐπ λτα 
οὑπὶ ἀπϊουΐϊο Αἰτῃ. 1. δϊφυς. Αττῷ. ΕἘά. ἂν] ου ΧΙ, το. ὁ 
μέγ.) α ς8. εὐπὶ “ πολι 1Ψ. Αἰεχ. οὑπὶ “- πούλῃς ΑΥ2Ό. 1. ἃ. 

ΧΧΧΙΠΙ. οὐ μ5} οὐκ ς9. φονοχτονήσητε) φονοχτονησεται 
Ρεΐπνο, (εὰ ἤυῶς φονοχτονησηται ΕΧ (ΟΙ͂ΤΓ. 134. φονοχτονῆσει ξ0, ἢς. 

εχράπιϊτ φονοχτονήση δίαν. Οἶτοζ. ροϊκειὶε Οοριῖ. τὴν γ. τ" -- 

τὴν γ. 2} ,αἰϊεγυῖγα εἰ 405 ἐ5 ἰηϊεγάςεης Αἰπη. 1. δϊϊαυς. Ασα). 
ΕἘά. εἷς Ἀν} ἐφ᾽ ἣν τό, το, 30, ς2, ςς» ς8, 73, 77» ὃς, 121. ἐφ᾽ 
Ἄς], Χ, τς 18, 29, 329 4. 53, 6, (9, ὅ4ᾳ, γ4, 82, 84) τού, τοϑ, 

118, 128,.134. Οοπιρὶ, ΑἸἰά. ΑἸεχ. 1 ρῖ. (δι. Νὶς. κατοιχεῖτε) 

κατοιχησῖτε (8. - ἐφ᾽ αὐτῆς 4. “Ἔ ἐπ᾿ ἀντης 1], Χ, ες, τό, 18, 

19.) 28, 89, 30, 32, ξ2) (3, 54 (6, ςὃ, (9, 64) 73) 78, 77ν 82, 84, 
δς, 1τοϑ, 118, 128, 110, 111, 134. (οπιρί. ΑΙά. ΑἸἰεχ. 1ἰρί. (ει. 

Νὶς. “Ἑ αὐτῆς ἰληϊυηι (Πς) 44. κατοικ.-- γατοικ. ἴῃ ςοπ, 34] 
α Αἰϊεγυῖς. εἰ αυα ἔδ ἱπιειαςςι τοῦ. τοῦτο φονοχτ, τὴν γ.] του 

ἐπέενβέετε σπὶ πεσε 

φονοχτονειν ΤῊν ΎὝ. 52. φεείννν ΟἿ (νβεῦ ἐα ΑτϑΌ. 3. ἀϊε ροϊκτὲ 

Οὐρῖ. κα τῦτο Οεοιζ. ἐκ] οὐ μὴ ΑἸεχ. οὐκ ἐξιλ. ἡ γη] η 

γῆ ονχ ἐξιλ. ΙΝ. ἐξιλασϑ.} ἐξιλασεται ς9. ἀπ.) υποῖΐ. 

σιρι Κ]], 29, ς8. ἀπὸ τὰ αἷμ. τὰ ἰκχυϑ. ἐπ᾿ αὐτ.} “ρὲ φωανε 
ζω οἱ απευ Ἀταῦ. 3. τοῦ αἷμ. ι"--τοῦ αἷμ. 2] κα αἰϊτογυῖγα 

εἴ 448 115 Ἰηϊεηδοςηῖ ς 3. τὸ ἐχχυϑ.}) τοῦ ἐχκεχυμένου Γ΄. ὑἱς 
{ςτὶρία, ἠεὰ ἴῃ ἐδουπάο ἰοςο ρυπέι8 ἔωργὰ ποίδιδ, ς9. ἐπ᾿ αὐ- 
τὴς) ἐπ᾿ αὐτὴν 30. ἐπ᾿ αντῇ 7:. ἔν αὐτὴ ΧΙ]. αλλ) αλλ᾽ 

ἢ ἴθ.) 29, ζ4,) 75. 108. Λὶ πον Αστῃ. 1. δίᾳ"ς. πῃ. ἕἘά, ἐκ- 
χίοντος) ἐχχνϑέντος (0) 19, 71, 73. ὥς εἴαλπη ἴῃ ἴσχῖυ, (δὰ ἐκχεον- 
τος τηλίγζο, ι18. -Ἐ αντο ς8. Αγαῦ. 1. 2. 3. -Ἐ ἰάεπι οσυπὶ Ἃὶ ποῖδ- 

ἴἔυιπ (πΠ.} ΙΝ. -Ἐ Ιάσπη (Ὁ Χ ἴ᾿ ςἰιλγαέϊ. πηίποτε ΑἿἷςχ. 

ΧΧΧΙΝ. ἰφ᾽ ι"-τ-οἰρ' 2} α ῥηπνυιι εἰ φυας Ηὶ5 ἰπιειζδςοηϊ ςο. 
ἐφ᾽ ἧς 1] ἐφ᾽ ἣν ς(4. ἐν 19, 1ο8, ε18. Αγπι. 1. αἰΐᾳυς. Αττῃ. Εά. 
καϊοικεῖτε) υμεῖς ργαεπικῖυπι ς 8, Οδοτρ. ἰ επη ργαιηλτϊ ουπὶ Χ ποίδίυπι 

(ας }}1Ν. ἴάειι τ Χ ἴῃ ςπεγβᾶ,. πιποῦς ριβεγηϊτος Αἰεχ. ἀσόμαυΐδὲε 

Απτ. 1. αΐφυς. Αἰτη. ἙἘά. ἐπ᾿ αὐτῆς] ἐπ᾿ αντὴν ςῳῳ 7ς. εν αὐτὴ 
19, 1ο8, τ18. Αται. 1. δίψυς. πα. Ἐὰ, ἐπ᾿ αὐτῇ Οοπηρὶ. α δ[αν. 
Οεοῖς. ἐφ᾽ ἧς ἐγὼ κατασκ. ἐν ὑμ.} εἰεπὶπε 0 ἐονεπρονον ἱμίεν᾽ ὑο: εἶ 

ἐπ νοδὶ; ἐπ ἐς Αταῦ. 1.4. ἐφ᾿ ἧς 25] εἴ (ρὲ φκαπὶ Οεοτς. ἰπ φκα 
Απη. ει. αἰϊΐᾳυε. Αττη. Ἑὰ. κατασχηνὼ) κατασχηνωσω Ὗ]], τό, 
29. ς2, 48, (9, 73» 74, 77. 82, 131. (δῖ. Νὶς. κατασχηνωσὼ γΐπιο, 
(ὦ κατασκηνω εχ ςοῖτ. 1]. ἐν ὑμ.} α ἐν τό, 131. (αἴ. Νὶς. ἐπ᾿ 
αντῆς 44, 74. 76, 84, τού, 134. Αἰεχ. εφ᾽ αὑτῆς ςς. ἐπ πεείϊο 
οὐβεάκε Αττη. 1. διΐφυθ. Ασα. Ἑά. ἐγὼ γάρ) α γάρ 84. εἰ ἐζϑ 
Αγαῦ. ι. 2. Κύριος] Ὁ δέκ: υοβγέσι σὰπὶ απτίουϊο Ασπι. 1. 
κατασκηνῶν} οχατασκ. τς, 18, ς3, 64, 82, τοβ, 118. (οπιρί. ΑΙά. 

Αἰεχ. Ασπι. 1. δἰΐφυς. Ατῃ. Ἐά. κατασχηνωσίὼς )1. “Ἐ ἐν υμιν 

ε18. ἐν μίσῳ)] α γι. τῶν νἱῶὼν} α τῶν 44» 545) 59» 74) 76 
8., τοό, 118, 129, 134. 

5 προσηλϑον] προσηλϑόσαν 82. ἄρχοντες} Ἔ των πατριὼν 

Ϊν, ς8β. -Ἐ πατρίων ἾΙ, τς, τό, 18, 19, 28, 29, 30, 32, 44, ς2, 
53», 54) 43» 56, 64, 74.) 74» 76, 82, 83, 84, ὃς, τοό, τοϑ, τι8, 128, 
130, 1319) 134. (οί. Αἰά. ΑἸεχ. 1ὶρί. Οδι. Νίς, Οορι. Αγαῦ. 
1.2.3. φυλῆς 13] φυλων ΝἾΊΙ. αντης (Ως) 74. κα 821. νῶν 19} 
υίῶν ἐὼν (ῇῃς) Ν]]. α Αταδ. 3. απὶουϊυὰ ργαπιτυης Ασπὶ. 1. αἢ1]- 
ᾳυε. Απῃ. Ἑὰ. Γαλαὰδ) ΓαδΊΝ, ςς. Οεοτγρ. Μαχὶρ] τὰ 
Μαχ. 44. Μάαχηρ3ο, ὃς. ΜαχειρΧ,, τό, 32, ςς, 64, 130, 13:1. 
ΑἸά. Αἰεχ. 1μρί, (δι. Νὶς. Αγωῦ. 4. ν! Σ 2} του νιου τῦ, 44, 
74, 84, τού, 134. εἴ δούλα Αταῦὺ. 3. Μανασση) Μαννασση ςο. 

ΑΙεχ. εχρείπιθηι Μανασὴ Θεοῖς. Απη. ει. αἰΐᾳφυε. Ατπ). Εὰά. τῆς 
φυλ.} α τῆς τοϑ. υἱῶν 3] α Αταὺ. 3. δπίουϊυπι ῥγαπιπτυης 
Ἀπη. 1. δἰἴφυς Ασπτῃ. Ἐα. Ἰωσὴφ) Μανασση ΤΥ. εχρτίπηϊς 
Ἰωσὶξ Θεοῖς. εχρτείπιυπι Ἰωσὴπ Αγηι. 1. αἰὔῆφυε. Αττῃ. Ἑὰ. ἔν- 
ἀντι Μωυσ.} ἐναντιον Μ. ς3. 82. πρὸς Μωυσὴν ες. καὶ ἔν. 
Ἐλιεαζ. τὰ ἱερ.} εὐπὶ “Ἢ ἤρπδης ΓΝ. ΑΙεχ. οππὶ πῃ’ ἢ φηδηῖ Ασαῦ. τ. 2. 
ἵναντι 2} ἐναντιον ς3, 84. ΑΥ̓͂, 44, ς8, τού. ζορι. Ἐλεαζ.] 
ἐ ΜΙΝ Αἴδγοαὶς Αὐτὰ. τ. αἴίᾳαυς. Απῃ. Ἐά. καὶ ἔναντι 29] χαὶ 
ἐναντίον θ2. κα καὶ Οεοῖξ. οἴκων] τῶν οἱκ. τού. οἶκε 82. (ορι. 
τῶν υἱῶν} α 7ς. λ τῶν τό, ς4, 73ν 77» 131. Οἵ. ΝΙς. 

11. εἶχαν) εἰπὸν 13, 44) 54) 7... ἡμῶν 15] ὑμῶν ΑἸά. 
φιος 1} Ηεχαρίατε ἄξμυτα βπαὶς (δ )υπρὶ: Αταρ. 1. τῆς κληρ. ἐν 
Κλ.) δὲν ῥἔσιει ροῤείξονενε Ατδ. 3. ἐν χλήρ.) ἐπ ῥτγίεπι Οεοτς. 
α δ τεχίι, ἰςὰ μαρεῖ πιλγρο ἐδοηάδ τρλιὺ ἀκεγεδίαίεπι, Αστα. τ. ἦκτο 

Κύ- 



ΔΑΡ,Ι ΘΜ ΟΩ 1. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΥΙ. 
7 δ .ο“ δ ρῷ ς βεῷ ρῷ 9, ᾿ ’ : δ᾽ ἴω) ᾿Ξ  »» ; εν “: : : “ ἐπ ἃ 

βογομίαν Σαλχαχὺ τὰ αὐελῴδβ ἡμὼν ταῖς ϑυγατρᾶσιν αὐτ, Και ἐσονταᾶι ἐνὶ τὼν ιφωλων υἱῶν 3. 

Ἰσραὴλ γυναῖκες" χαὶ ἀφαιρεθήσεται ὁ χλήρος αὐτῶν ἐκ τῆς χατασχέσεως τῶν “πατέρων ἡμῶν, 

χαὶ ππροστεϑήσεται εἰς χληρονομίαν τῆς φυλῆς, οἷς ἂν γένωνται γυναῖχες, χαὶ ἐχ τῇ χλήρου τῆς 

κληρονομίας ἡμῶν ἀφαιρεθήσεται. Ἔαδν δὲ γένηται ἡ ἄφεσις τῶν υἱῶγ ᾿Ισραῆλ, χαὶ ππροστεϑή- 

σε]αι ἡ χληρονομία αὐτῶν ἐπὶ τὴν χληρογομίαν τῆς φυλῆς, οἷς ἂν γένωνται γυναῖχες, χαὶ ἀπὸ τῆς 

κληρονομίας φυλῆς πατριᾶς ἡμῶν ἀφαιρεθήσεται ἡ χληρονομία αὐτῶν. Καὶ ἐνετείλατο Μωυσῆς 

τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ διὰ προστάγματος Κυρίου, λέγων, οὕτως φυλὴ υἱῶν ᾿Ιωσὴφ λέγουσι. Τοῦτο 
“Ὁ ἑ ΄ ΄ “᾿ ΄ ἌΝ 2 ΄ 9 “᾿ ΕΝ 

τὸ ῥημα ὃ συνέταξε Κύριος ταῖς θυγατράσι Σαλπααδ, λέγων, ὃ ἀρέσχη ἐγαντίον αὐτῶν, ἐξωσαν 

γυναῖχες, πλὴν ἐκ τ δήμου τῇ ππατρὸς αὐτῶν ἔςωσαν γυναῖκες. Καὶ οὐχὶ “περιςραφήσεται 
χληφονομία τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ἀπὸ φυλῆς ἐπὶ φυλὴν, ὅτι ἕχαςος ἐν τῇ χληρονομίᾳ τῆς φυλῆς τῆς 

πατριᾶς αὐτῷ ππροσχολληϑήσονται οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ. Καὶ πᾶσα ϑυγάτηρ ἀγχιςεύουσα χληρο- 
7 . 9 ρω ρῸ ς " 3 "Ἶ ε" [ω 5 ἴω, 7 ρ ς΄ 5». »,ρ᾿ 3 ρ Φ 

γομίαν εχ τῶν φυλὼν υἱῶν Ἰσραήλ, εν! Τῶν ἐχ τὸ δήμου τὰ πτατρὸς αὐτῆς ἔσονται γυναῖχες, ἱνὰ 

γεώϊἑαίενι Αττηθηὶ Οοάά. γε χυ!. Αἰτῃ. Εά. τῷ Κύρ. 25] - πμὼν 
20,5) 445 ζ4,) 74. 755 845) τού, 134. (ορῖ. Αγαῦ. 1. 2. δῖαν. Οεογρ. 

Ἔ ὑμων 83. ΑἸά, -Ἑ μου ΙΝ, ςβ, ς9, 128. -Ἐ ἰάεπι Ὁ Χ ἴῃ ςἢα- 

τᾶ. τηἰποσρ Αἴεχ. συνέταξε] εχρήπησης ἐνετείλατο Αὐγῃ. 1. δ] 1ὶ- 

416. Απτη. Ἑά. Κύριος 2] ο Κυρ. 44, ς4ν 745) 84, τού, 134. 

Τυρτγαίςγιρῖ. ο ᾿γϊπηα τήδηι 7ς. οχαρίαγε πσηυτη ἤπαῖὶς {] υηρ 
Αὐδὺ. ᾿-. Σαλπααὸ]) Σααλτααδ τό, 111. Σαλπααϑ 82. δαί- 

244 Οεοῖσ. γγαπητίας βἠαδως ςὰπ) αὐτο ο Ασηλ. τ. 41|14 06. ΑὙτη, 

Ἑά. ἡμῶν υἱῖ.} ὑμῶν τό, 131. ταῖς ϑυγ. αὐτ.} α Ατπι. 1. αἱἹὲ- 

416. Ατηγ. Εάὰ. 

ΠΙ|. Καὶ 1:5] , Θεοῦ. εἰ πεπὸ ' τη. 1. δ Π4ὰ6. Ἄττῃ. Εά, 

ἐν}} - τῶν υἱων στη Χί ποῖδία ΓΝ. - δδάδπι (Ὁ δα ἴῃ ςμαγαῶς. πγΐπογε 

Αἴεχ. κα 48. τῶν φυλ.}] α τῶν ςϑ. ἐκ τῶν ᾧ. ς4,) 7ς. ϑ8ίαν. 
υἱῶν} τῶν υἱῶν 4.4.) 84. 134. ΑΙά. , τϑ, ς3, 64, 7ς, 1οβ, 118, 128, 
129. πη. 1. δἰ φυθ, Ατηγ. Εά. ᾿Ισραὴλ] -Ἡ αὐ αἰϊα ἐγῖδα 51αν. 

Οἴτορ. γυναῖκ. 13] ἐπ πιχονες δ5αν. Οεοζρ. ὃ κλῆρ.} ἡ μέρις 

ΤΔΤΡΟ ὈΓΙΠΊΔ ΠΊΔΏΙ] 130. τῆς κατασχ.] ἴῃ πυπ|. Ρἰυγαὶ! ἤμπε τ- 

ἄσυϊο ἐχρήπιαπς Αστι. τ. 4] Πφὰθ. Ατιῃ. Ἐά, τοροσεϑήσετ.] προς- 
τιϑήσοντ. Π], 129. τυροσ]εϑύσετ. ἴῃ ὁμαγαξξ, τηΐπογε ΑἸεχ. εἰς 
χληρ.} εἰς τὴν χληρ. ΨΙ], τς, τό, 18, 28, 35, ςς) τύ, ς8, 6... 73» 77» 

8:,) 1οϑ, 128, 130, 131. (ομρΙ. ΑἸά. Ιἱρί. (τ. ΝΊς. ἐπὶ κληρ. 

82. ἡ Ἀληρονομιαν (ἢ6) 1. τῆς φυλ.]  Οορί. ἐογμπι Αταῦ. 3. 

οἷς] ᾿ς τό, ς2, ς3,) 0, 75, 131. ΑΙ4. (αι. ΝΊς, ἂν] ας ς. εν 
12 γένωνται] γενονταῶι 7ς. ἐγένοντο ς5. -Ἐ ἡ]ς Οεοτρ. γὺυ- 

γαὶν. 2] πὶ πχογο; δῖαν. Οεοτζρ. χαὶ ἐχ] καὶ ἅπὸ ζ3. αὶ καὶ 

Οεοῦρ. τοῦ κλήρου) κα 57. Αὐδδ. σ. 2. τῆς χληρον.---τῆς χλήη- 
ἐξὸν. 11) ΠΟΙ. 4] α αἰτειιῖγα οἵ αυας 115 Ἰηϊοη)ασοηῖ 82. τῆς χληρ. ἡμ.} 

τῆς ὑληρ. φυλὴς πάτριας ὑμῶν (Πς) ς3. τῆς κληρ. ὑμῶν ([.) 

ΑἸΙά. ἐδῶ φαμὶ διεγοάίδα!ο οὐλίμ ται Αταῦ. 3. ἀφαιρεϑήσετ.] 

«φαιρεϑήσοντ. τύ, ς5, 735) 77. Ολῖ, ΝΟ, κα (Π0) 5.3. -Ἑ δος ΑΥἸΔΌ. 
ι. 2. 

ιν, Ἐὼὲν δὲ] α δὲ 44» 53, τοῦ. δῖαν. Οὔἶτορ. Οεοῦρ. στη. 1- 
ε' αὶ Ἀπιπεὶ ( οἀά. τευ]. Ατην. Εά, ἡ 1] αὶ 32, 44) ζ4,) 71) 

γ4.0 7τ, 84. τοῦς 134. τη). 1. «ἴΠ4π6. Αγηλ. Ἑα. ἄφεσις) αφαι- 

ρίσις 1Π, Ὶ], ΧΙ, 16...18; τὸ, 28,12. 4. 2. 1, 4... τῆ, ζό, ὅδ, 

64. 725 73. 74. 739 105 77. 82) 84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 130, 131) 134. 
Οσοιρί. ΑΙά. Τρ σας. Νῖς. ἄφεσις ἴπ ομαγαξξ. τηϊποσε Αἴεχ. 

τῶν υἱῶν] ἐκ τῶν υἱῶν 10., 44) ζ4.9. 745» 78ν τοῦ, 118, 134. Οεογρ. 
χαὶ προο]ε.} ας χαὶ Αἴην. τ: αἰΐχιθβ Αση. Εά. ἡ κληρον. 15] 

Ἔ τῶν πατερὼν ξς. αὐτων τ" ---ὐτῶν υ]1.1. ροῆτεπη, εἴ 4ιι8 115 
Ἰητε]άσεηΐ ς 3. τὴν χληρον.] καὶ 7ς. τῆς φυλ.] {]ἰογμ ΑΥαῦ. 2. 

οἷς] ἧς τό, 32, ζ2, 75. ΑΙ4. (αι. Νὶς. ἂν] ἐὰν 32. (οπρρὶ. 

γένωνται) γένονται 130. γυναῖκ.) αἱ γυναῖκ. ἴξὰ αἱ γυν Τπηἴ εχ 
Γιρρμίειμξηΐο τεσ θητι5 14 0115) 16, καὶ ἀπὸ ουπ) 

44.] α τού. φυλῆς 25] οἰκου 82. πατριὰς} ττατριων 35, 
44. 54ν 74.753. 70. 84ν134.- ὥς ἴῃ τέχᾶι, [εὰ πατριᾶς τηᾶγρο, Χ. 

πατρὸς 82, τοβ, 118. Οορῖ. πρὼν ([ς) Οοηηὶ. ἡμῶν] ὑμῶν 
ΑἸᾷ. δῖαν. Οἰἶΐγοσ. αὐτῶν υ]:.1 -Ἑ εἰ αρεγοῖμν βάν ἠκεγεάμαιῖς 
Οορι. ἘἘ εἰ ἀεείρίοπε ([0}}. ρὲ  Πίμθ βογείοποα ἡμαπι δς ἀανεώδιαις 

Ατὰθ. 2. Ἂ 
ΜΝ. τοῖς υἱοῖς Ἴσρ. διὰ πρόστ. Κυρ.} δια προσῖ. Κυρ. τοῖς νιεῖς 

Ισρ. τό. διῶ. προσ. Κυρ. λέγ. λέγ. διὰ ροστ. Κυρ. ς 3, φὴς 
λέγων] εἰ ἀϊεῖ! Οεογρ. στη, τ. αἰ ἴφαε. Αππῃ. Ἐά. 

ἡπ χοῦς δἷᾶν. 

2Ζ6ό:. ἅὅτως} α 8. κοὐπὶία4. 16. ουτω 18, 44.) 78» τού, 134: 

λέγ.---λέγ. ἰπ. 
ςογη. 6] α αἰϊεγιιγ. εἰ 4υο5 115 ἱπτεγίδοοις τ ντ. ΑἹ. νυ, ρατῖα ἱδουπάδ, 

σαι. Νῖο. ορϑῶς ΧΙ. Δταῦ. 1. 2. ἠά φποά σεγίη; οἱ Ἀταὺ. 4. ,.- 

εμπείμηι ἦος φμοιὶ ἰχὶέ δ Ατῆν. τ. αἰ χιε, Ασα. Ἐάώ, φ᾽λη] φυ- 

Ἰωσὴφ) εχργίπης 

αἰϊισι: τοῦς Θίαν. 

λης (Πς) ς9. ἴῃ πύιη. ΡΙ ΤΙ ἐχρπης δεογρ. 
Ἰωσὶξ Οδοῦσ. εχρεϊπιαης Ἰωσὲπ Ατπη. 1. αἰΐφαθ. Ατγπ). Ἑά. 
γουσι) λαλοῦσι 19, 82, 1οϑ, 118. λεγουσὰ ι8. 

Οἴἶζγορ. 
ΝΙ. Τοῦτο---ϑυγοτρ.} κα βαοὸ εἴ αυᾷ: 115 Ἰητετασεηζ ς 3. 

τὸ βῆμα] τὸ ρημα τουτο 18. -᾿ φο Οεοτρ. εἰ ργαθιντῖς Ατὐδθ. 3. 
ὃ] 71... Σαλπααδ) ΔΑλπααδ τ2.ο. ϑαίαρα Οφογρ. 
(ἢς) ς9. ου ἂν ς4,) 735) τοβ, 118. Οοιμρὶ. Αἰά. ον εἂν 10, 32. 
φηϊδωας Αττῃ. 1. αἰΐφυς. Αγηι. Ἑά. ἀρέσκῃ} ἀρέσχει Ψ]Ι, Χ, τό, 

18, 29, 44) ς2) 59) 69, 74. 75. τοῦ, 130, 1315, 134. (πρὶ. ΑΙοχ. 

Τἰρῖ, (ας. Νις. ἀρέσει Ογτ. ΑἹ. νἱῖ, ρατῖβ ἰδουιηήα, φόι. ἐναντ.] 
ἰη οεκῖῖς Αὐτὴ. «τ. αἰΐφις. Ασπὶ, Ἐά. αὐτῶν} ρας δῖαν. Μοίᾳ. 

ἴξςωσ. 19] Ὁ ἐς Απη. 1. αἰϊΐφυςε. Αὐπι. Ἑά. γυναῖκ. 15} ἐπ 
πχογε; δἷαν. Οδογρ. γνναῖκ. τ΄ π-ογυναῖκ. 25] κα αἰϊεγιῖγα εἴ 485 
115 Ἰηϊεγίασεηζ 71. τῷ δήμου) -ἰ- τῆς φυλῆς ς8, 128. ΑἸΔΡ. 2. 

«Ε ἐδάειῃ οὐπὶ ὃς ποίδλία ΚΝ. Αἴαῦ. σ. -Ἐ εαάοχῃ Ππιὺ Χά ἴῃ ομαγδέξ. πιὶ- 

ποῖα ΑΪεχ. ἡγίδεε ἔπε αὐοσυΐο Αύπγεηὶ (ὐοάά. αἰᾳυϊ. Ατγιῃ. Ἐά. 

τὸ πτατρ.] αι τῷὸἪ πῇ. 1. αἱϊΐφιἊς. Ατπι. Ἐά. 
Οτρ. ἰἱ, 274. γυναῖκ. 295] ἐπ πιλογες δῖαν. 

Ν11. Καὶ 11, ΠΙ. Βαθεῖ ἴπ οπαγαξξ. τϊποτς Αἴεχ. οὐχὶ] 

ου 19, 108. περιςραφήσετ.] εἰγειρπυόγίαιμγ διαν, Οἴτορ. κλη- 

ρονομιία] ἡ χληρ. 11, τς. τό, 18, 28,32, 44) 58, ζ9, 73» 74» 75» 77» 
84, ὃς, τού, 128, 134. (οπιρί. Ο(αϊ. Νῖο. ἐπὶ φυλ.] εἰς φυλ. 
ΙΝ, 19, 44») 4, ζ9, 74) 73. 849 τού, τοϑ, 134. Αὔγηλ. τ. Αἰ 4α6. 
Ατπὶ. Εἀ, -Ἡ ἑτέραν ΑΙά. 5᾽1.ν. ὅτι] α 71. κμὲ Αγὰρ. 3. ἕχας. 
ἐν τῇ χληρ.} αὐ μμοφκοφις ἐμεγεάΐας (ῇς) Ατηλ. 1. αἰϊΐφαθ. Ατσπι. 

Ἑά. ἑχαςος}) »παπεαὶ μπεφυϊψμε ταῦ. 3. τῇ κληρ.] Ἔ αυτας 

ὃς. τῆς φυλ.] α 82. Ατλῦ. 3. αὐτῆς φυλῆς (ἢς) 130. κα τῆς 

Ἀπη. 1. 8.46. Ασπι. Ἑάὰ. τῆς πατριᾶς] τῆς πατρικῆς ΤΥ, 40 

58, 74) γ6, 84) τού, 129, 134. (οπιρῖ. τὸν τατρος ς 4, 73» 82, 

1οϑ, 118. (ορῖ. Ατὰρ. 2. ἢσ πιᾶγρο ὃς. τπατρ. αὖτ.) α 'ἰπ 
τεχίτι, 1εὰ Βαρεῖ πιασο ΝΠ. αὐτῷ αντωῶν .οϑ. , ΟΟΠΡΙ. 

τοροσχολληϑήσοντ.) τρησκολληϑήσετ. 7ς. ΟΟΠΡΙ. τοροσκολληϑή 
(ἢς, ἐγαο εχ εὔζογε τΥροϊδείδγα πα) ΕἸρῖ, ααρϊκεπεμίμν δῖαν. Οἴἶγορ. 

Ἄ Αταῦ. 3. οἱ υἱοι} ἐς δἰὲὲς Αταῦ. 2. 

ΝΠΙ. τᾶσα 8υγ.] ποσὰ ϑυγαΐερα (ἢς) 130. ΕΠέεὶ φυϊάδηγ ϑὺυ- 

γατέρα Ρτο ϑυγάτηρ )ιιχία Τογπιᾶπη Ογθθοδα Ἰησυαε νυ σαγί5. 

Τέτο 

2] οὐκ 

᾿ ο Μ 

ἐζωσ. 2 ᾿ εἐεσονταῖι 

χλη- 

βονομίίαν 1] α 9. κληρονομία ([1ς) 130. ἐκ τῶν Φ.}] καὶ ἐκ τῶν 
Χ, τς, 18, 30, 32) ζ29 64, 73) 74) δῖ) 128, 121. [ρί. (Αἴ. Νὶς. 

α ἐκ ςς- καἐκρήῃιο, {εἀ δαΐογρῆς γεοεης πηᾶηι8, 16. κα οπῃηὶα [1]. 
Πυθοῖ οσλἷα ἴῃ οδαζδέξ. πηποῖε ΑἸεχ. 

αἰἴφυςε. Ατηλ. ΕἘά. α ΧΙ, 19, 755 82, 1τοϑ, 118. ἑνὶ τῶν] αὶ 82. 

ατῶν ςςΞ. ἐκτὲὶ δήμ.] αἐκ ςς. -ἢ τῆς φυλῆς [1 Χά ἴῃ οἰιαγαέξ, τηϊ- 

Ὡογ Αἰοχ. - ἧς σατῃ αὐίουϊο Αταῦ. 2. δήμου τῷ τχτρ. αὐ- 

τῆς) δημου των ἐγ τον ὦ. αὖτ. ζξ. δημου Χ τῆς φυλης τοῦ πχτρ. ἂν» 

τῆς : (ἢς) ΓΝ. εἰ (Πς) Διὰ. 1. αὐτῆς] ἀντῶων 18, 20, 44) ζ4) 71» 
74) 75. 76, 77. 84, τού, 158, 121, 114. (ὐορῖ. ἤσ πηᾶγρὸ ὃς. 

ἔσοντ. γυναῖκ.} ἐγμπί ἐπ μχογδς Οεοῖσ. τοι μχον δῖαν. Νοίᾳ. εν 

χοῦ Ασπι. τ. αἰϊΐᾳυε. Ατὰ. Ἐ4. ἀγχιςεύσωσιν] αγχιφευωσιν 
ΝΠ, Χ, τς τό, ς4,) 64, τού, τοϑ, 118. Τρ. αγχιςευουσιν ((ς) 
44, ᾽ς. οἱ νιοὶ} , οἱ ξ9. τὴν τατρικ. αὐτ.} τοῦ πατρος 
αυν ΧΙ. ὅὃ1αν. Μοίᾳ. 

ὥορι ᾿ 

ξερ : 

υἱῶν] τῶν υἱῶν 74. ΑΥτ,. 1. 

ἀντ. τὴν Ὥχτρικ. .ζ4ᾳ. βαίτὶς ἡρῥγας 



.--- τ... --»--͵-“χ 

ἂᾶὰ ΡΙ ΘΜ) 0Ο0 11. 
ΚΕΦ. ΧΥΣΧΊ. 

9. ἀγχιςεύσωσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἕχαςος τὴν χληρονομίαν τὴν ππατριχὴν αὐτᾶ, 

10. 

11. 

12. 

13 

Καὶ οὐ περιςραφή- 

σεται ὁ χλῆρος ἐχ φυλῆς ἐπὶ φυλὴν ἑτέραν, ἀλλ᾽ ἕχαςος ἐν τῇ χληρονομίᾳ αὐτῇ «προσχολληϑή- 
ς ε:λκν 2 ᾽’ ΡΥ ΄ 7 ΄ “ᾶᾶ͵Ἄ, Ο ᾿ ᾽ ’ 

σοντᾶι οἱ υἱοι Ισραηλ. Ον τροῦον συνέταξε Κυριος Μωυσῇ, ὅτως ἐποίησαν νυγατράσι Σαλ- 

παάδ. Καὶ ἐγένοντο Θερσὰ χαὶ ᾿Εγλὰ χαὶ Μελχὰ χαὶ Νὰ χαὶ Μαλαὰ ϑυγατέρες Σαλπαὰδ, τοῖς 
δ᾿ φῶ Σ »᾿Ὁ 3 ἰδὲ ΄ ἰδ ρο ς "Ὁ » ἈΝ, 2 ᾽’ ἴω “---» ’᾽ ς 

ἀνεψιοῖς αυτων, Ἐχ τὸ δήμου τὸ Μαγασσὴ υἱων Ἰωσηῷ ἐγεγήσϑησαν γυναιχες" χαὶι ἐγενήθη ῃ 
’ » “Ὁ )᾽Σχ.εἂ ᾿, Ν ’ὔ ων Ν ϑ “Ὁ Ψ ς » ᾿ς ς Ν, 7 

χληρογομία αὑτῶν ἔπι τὴν φυλὴν δήμου τὰ σάτρος αὑτῶν. Αὐται αἱ ἐντολᾶι χαι τὰ διχαιώμα]α 

χαὶ τὰ χρίματα, ἃ ἐνετείλατο Κύριος ἐν χειρὶ Μωυσῆ ἐπὶ δυσμῶν Μωὰβ ἐπὶ τῇ ᾿Ιορδάνου χατὰ 
᾿Ιεριχώ. 

ΙΧ. οὐ], 111. δΒαδεῖ ἴῃ οἰλγαδῶ. πυϊποσε Αἰοχ. πιεριρραφ. ᾿ 

χλ.) πιριγραφησεται ο κλ. 44. τοριληψει κλυρὸον 82. α ὁ ΠῚῸΡ ΙΝ, 

ΝΠ, Χ, ΧΙ, τό, .“8, 10, ς4. ςςν ζ6, ς8, ς9, 73ν 74. 7. 77» 84. 106, 

105, «18, 129.) 130, 131, 134. (σπιρί. Αἰεχ. [ρί. εὐἰγεμυΥτί ΝΥ 

δίδν. Οἴτοχ. ἐκ φνυλ.} ἐκ τὴς φυλ. γ31. (δῖ. Νὶς. ἡ ἧς τ6. 
α υὑἱϊπιπΊᾳιις 7ς. ἐτίρ.} κα 32. ἀλλ᾽] αλλ᾽ ἡ 44, ς4) 74) 75» 
96, 84, τοῦ, 1.1.4. ἕχαςος) -ἱ ἐα "γἰῤμόκ, δ]ίοσωε ἤγαεὶ στὴ Ἂς 

πολ Ατδ. 1. 2. ἐν τῇ χλυγρ.] εἰς τὴν κληρονομίαν 195) 108, 118. 

α ἐν τῇ Αππ. 1. α τῇ Ασπηςὶ (οάά. τεϊϊφυ!. Αὐταὶ. Ἑά. αὐτὰ) 

αὐτῶν ΧΙ. πτροσχολληδύσοντ.) τροσχολληϑησεται 82, 1ο6. Αταδ. 
1.2. “Ἔτη ταντων φυλη )ς. Ἐ τὴ αὐτοῦ φυλὴ 4, ζ4.) 74) 76, 84, 
τού, 1:1. τῆς αὐτου φυλης (ἤς) αι φυλαι 82. -Ἐ αἱ φυλαι τύ, 

30) 52, 54) 48, 73, 74. 73. 76, 77ν 84. τούν 111, 134. (χϊ. ΝΊς. 
ἂν φυλαι τῆογρο ἢὺς τείςτ ὃς. - ελάςπι οὐαὶ κἈ ποῖσλϊα ΓΝ. Ὁ ελ- 

ἄστῦ Ὁ Ν ἴπ σπαγαᾶς πιίποτς Αἰσχ “ χαὶ αἱ φυλαὶ 44. οἱ υἱοὶ 
Ἵτ:.] Α σραΐλ 59. αοἱ (Ὀπιρ]. κα οπιηΐᾶ, υὐ νἰίετωγ, ΑτδΌ. 1. 2. 

νιν ἰσρ. Δ΄, (4. .8,.7,4.7ζ..γ6,8ς, τοῦ, 134. τῶν υἱῶν ἴσρ. τό, 30, 

4[('', 1, 72, 77. 111. (ὕὗδὲ. δος, (ορί, 

νεῶν ἶσρ. ({1ς) 82. 

Χ. Ὃν τρ.]) χκαϑα «8. “εἴ ργαπιυης Ασπτῦ. 1. αἱίψυς. Αἴτη. 
Ἑὰ. Δίων σν) τὼ ΝΜ. 1Ψ0 τῷ. 44) 54. 74. 75» 82, 84, τοϑ, 118, 
134. τρος λίωιστνν ΜΠ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 28, 30. ς2,) ςς, (ύ, ς9, 

64. 71. 77ν 128, 129. (πρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ἱρί, Ολι. Νις. ἅδὅτως] δ’ 
“πε Ἀπὺ. 3. ϑιυγατρᾶσι-- ϑυγατίέρες ἴῃ ςοπι. 11}, Ρῆπιαπν εἴ 4υ 85 
Ηὶς ἰμιετλοςπί γ1. Ηαδυΐ ἐγρο ὕπε ἀυδίο ϑυγατεεις ἴδπι ὶς υαπὶ 

λδς (οάέεχ Ἄγε μείγρυ". ϑυγατρασι) αἱ ϑυγχτερες τό, 32, ς 4, 

γ (0. 129. Ατπι. 1. αἰΐᾳυς. πη. Εὰά. ϑύυγατιρις ΓΜ, Ψ]Π], ες, 18, 

2, 2. ἐν 56, «8, ζ9, 64, 73ν 77, 82, 8.) τοῦ, 118, 128, 130, 131. 
(π.}}. ΔΙά. Αἰεχ. Τρ δε. Νὶς. Ατῶδ. 1. 2. 3. δἰδν. δοίᾳ. 

Σαλπκλχὸ) Σαλπαλαδθ2. Σχαλπαα ιό. δαἰαραι Οεοῖ. Σαλπ. 

-Σαὶ τ. ἴῃ ςοπι. 11} α αἰϊεσυῖσ. εἴ 4υπ ἰὲς ἱπισηάοςπὶ τού. 

ΧΙ. ἰγίύυντο)] -᾿ λίχαλα καὶ Π|, ΠΡ. Ψ ΠῚ’, τό, 28, 29ν 30, 32, 

1, {ς9, 7 50, 73. 77 83, 8-ς, 130, 111. (οιηρὶ. ΑἸΙά. (ἰἂι. ΝΊς. 

δίᾶν. - ῴεαν, (τὰ λίασλα ἴῃ εἸογαᾶς. πιίπογο, Αἰοχ. Ἔ Μαλαα 

χαι τό. Ατωῦ. 1.2. Ὁ λίσαία Οεοτζ. Οπιηες δυΐεπι οπιϊτυηῖ καὶ 

λίχλλα πὸχ. Θιεσα)]) Αἰγλὰ ςς-. ἔλο ε δῖαν. Οἴγορ. Ὄχρί- 
πὰς Οὐ τῷὸ (ἰς) Αἰπῃ. τ. Ἐγλα) Λιγλα ΧΙ) τςν τό, 28, 29, 30, 
4. 55}»ὄ 48, ὅ4, 74, 83, 110, 131) 134. (οπιρί. ΑἸή. ΑΙεχ. (δι. 

Νῖς, Αἰγαὰλ 1]. Αἰγαλαδθλ. Ελγδα 1ι8. Ελγα το. ἔχλα 

Τῶν νῶν ΠΊΔΤΡΟ 8:. υἱῶν 

42. Θιερσὰ ςς. -Ἔ Μίχαλα ἰεἷὶς (εἴ οπυπυηϊ κυὶ Μαλαὰ πιοχ) 18, 
όῳ, 128. ἐ Μαλχα Ηἰς (εἴ οπιττῖς καὶ λίαλαΣ πιοχ) τς. 

Μελχα) α 48. καὶ Μειχλὰ (ἰκτ. Ἀὶς. ὧὦ λα (ορῦ. ὧν λ7αιήα 

Αγαδ. 1. 2. κα χαὶ Οεογρ. Δυπι, 1. Νουα) Μουχ 118. 
Μαλαὰ) α 72. καὶ Μαλλλα 44. ς45 7457.» 70, 134. 

108. καὶ δίκαλ ιι8. χαὶ δία) δ 82. 

τοῖς ἀνεψιοῖς} τοις υἱοῖς ἀν. ΨΠΠ. 

δίλν. Οὗτος. ΜΠῆϊἕἑ (ας) Οεοῦσ. ρανεῖ, “ταινία δ ον ταν. 1. 

δ] ἴψυς. Αττπ. Ἐά. αὐτῶν) α δ'αν. Οἴτγοσ. -Ἐ εἰς γυναίκας ΧΙ, 

ς8, Βς. -ἰ ελήεαι οὐπὶ δὰ ἤσησῖ ΙΝ, Ατῶρ. τ. 2. Ἐ οπάσαν (Ὁ 
ἃς ἴῃ σἰιλγδέϊ. πηΐηογς Αἰεχ, - ὦ ,2ᾳ2α 3. μπὲ νοῦς (ορῖ. -Ἔ οχογῶ 

πη. 1. ἃ]Π|46. πη. ΕἘά. καχόγωπι (υαγμε (ᾳς) Οεογρ. 

ΧΙΙ. Ἐχ] ὦ κα ταῦ. 1. 2. τὰ δήμου) - πνἱων 1Ψ, 8. 

Ατῦ. 1.2. “Ἔ ̓ άδαν Ὁ Ἀ ᾿π ςδαγδῶ,. πρθογο ΑἸΟχο εἶδ οὐπὶ δι- 

ἄσυϊο Ατπι. 1. αἰϊΐφυας. Αγ. 1 ἃ. τὰ δῖαν.) α τοῦ ΨΙ, Χ, ας, 

48, 10, 32,49 Ὁ. ς. τς, τ6, 64. 13») 7457 Ὁ. 77. 82,8. τού, τοβ, 1:28, 
130, 131, 134. (οπιρί. Αἰὰν, Τρ Ομ. ΝΊο. ἃ υἱπηπσυς ς-8. [α- 

Ὀεηῖ υττιπηαὺς ἐχ τηδηϊθυ5 Τσςυ πάϊς, τό, 18. λίανασςη) λίαννασση 

ΑἸεχ. ἐχρείπιυηῖ 1 ναση Οεογρ. Ἄσηι. τ. αἰἴσυς. Ἄτπη. Εα, 

τῶν νιὼν ι8. νιου ἴΝ΄, 8:. ΑΙ3Ό. τ. 2. 

ἐγενήϑησ.} ἐγένοντο 82. ἐγιννήϑησαν [ρί, 1: αὐτοῖς υπεὶς ἱπείυ- 
πὶ ΑΙεχ. { ἐ Ατιδ. 3. γυναῖκς.} ἐκ πιχονει δῖαν. ἐγενή- 

95] ἐγένετο 11, ΙΝ, ΧΙ, ς8, τοϑ, τι8, 120. ἐγ. ἡ χληρ.] α ἡ 

ς4- ἰἴη ἢὐυπη. ρίυγα!! ἐχρήπιυπε Ατστη. τ. δΐαυς. Ατπν. Εά. τὴν 
Φ.λ.} αἕ τὴν 11. τὴν κεφαλὴν, δ εἰξ φιλὴν {ωργαίορι, ἐδουπάλ 
ΠΙΆΏΙ, 1.31. δήμου} δῆμον 17, 129. τῷ ϑύμον ΑΡοϊπᾶτ. ἰπ Οαϊ, 
Νιςς. δά. Ἰ. τὸ πατρ.) α τὸς τῳ 7ς, 82) το. δὺς τείετξ πιᾶγρο 
ῬΠΠΙΆ πιληῦ χαὶ ἀναμέσον εἰς γὴν ἰωσγῷ 130. Οὐμοά οχεροίουπὶ νἱ- 
ἀεῦυν ες. 

ΧΙΙΙ. Αὗτ.}] καὶ αυτ. γι. Ἀγῦ. τ. ἃ. αἱ ἐντ.Ἶ , αἱ Ατπι. τ. 

αἰ ΐφυς. Ατπι. Εά. καὶ τὰ δικ.) α ς8. οὐπῈὶ“μ ποίδπο ΙΝ, ΑἸεχ. 
οὑπὶ “Ὁ ποίλπι Αχαρ. 1.2. α τὰ Αγην 1. αἰἴΐφυς. Απτπὶ ΕἘά. τὰ 
χριμ.} α τὰ Ασπι. 1. δϊϊφυς. Αὐτῃ. Ἐάα. ἃ] οσα 44. ζω, 7γᾳῳ, 71» 
76, 82, 84, τού, 134. σεοτγς. Κυ,.} α ζ9. Ἡ “(1 δ[ο, 7} αε]α 

Ατῶῦ. ᾿. ἃ. ἐνετεῖλ..) συνέταξι ἢς. Μωυσὴ)] - προς τᾶς νας 

Ισρανλ ς8. -Ἐ ελάεπὶ οὐ Νὰ ποῖδλια ἱν. - ελάεπι (Ὁ δὰ ἰπ οἰ - 

τας. πιίποτς Αἰεχ Ἐ τοῖς νέοις Ἰσραὴλ Οοπιρὶ. ἐπὶ δυσμ. Μ.] 

α͵6. κα οὐπὶ (ᾳᾳ. Ξ8. κατὰ] οοναπσι (ορὶ. Ἰμριχω] ερείχω 
130, 131. ρύ. -ἢ σεν Οὐοῦζ. 

, 
ἰ 44.1] 

καὶ 
και Μίαχαλ 

ϑυγατέρ.} αἱ ϑνγ. 71. 
Με “σαιγὶς οὐτὶ αττῖςυ] 18 

δι 

εν] 

εἰ ἢ σμαγαόξ. πόσο ΑἸοχ. 

" 





ΑΡΡΕΝΔΙΧ 

ΟΟΝΤΙΝΕΤ ἁ]ϊζογυηι [πιεγργείυηι Ογαοογιπῖχ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ὅζο. αὐ Νυηπλογοβ, 6 τπηλγριηδιι8 ρ]ς- 
γυπιαυς Οοάϊουμι εἰ Εαϊτοηυπι. Οὐάϊοςβ ΠηρῸ]: σοηίυε τς πυπλεγις ἀεῇρπαπίυγ. 

ἐεν ἡ 

ΓΑΡ. 1. 2ο. καὶ ἐπάνω-- Ῥουξ9}] Α. .... Ἐν τῇ δυναμει ἡ ἐπισκοπὴ αὐτῶν εκ τῆς Φυλῆς ῥχζην. Ὁ. καὶ ἐπάνω 

σσάντος ἐκποριυομένα ςράτιαν ἐπεσκεμμένοι αὐτῶν τῆς ραῦδου Ῥεξζην. Σ. υἱ ἴῃ Ηεχαρὶ]. Θ. υἱ ἴῃ ΗεΧΑρ]. τρᾶγρὸ 

ὃς. ϑδεὰ αυδ' πὶς τδυυπῖαγ Α40}}2, ἐϑάεγῃ τοῖς ὃ ἀγιδυϊῖ, εἴ χυδ: ἢ]ς τοῖς ὃ ἀρροηυπίαγ, εδάεπχ Α41116 

Δρροηιῖ, ΠηΑΓΡῸ ργίπηα ππᾶηὰ 120. 4ς. [π Ἰεάϊοης Αφυΐα εἰ Τπεοάοζίοη!α παδεῖ υιων Ισραηλ τηᾶγρο 

ργίπια τηᾶπι 120. 47. [π ἰεδίοης Ααυ!]ὰ Βαδεῖ ἐκ ραδων πτατερων ΤΩΔΓΡῸ ῥγί πιὰ τηᾶηὰ 130. 
ΟΑΡ. 11. 17. ἐξαρῶσιν ἕκαξος ἐχόμενος καϑ' μήνα Α. υὐ τη Ηεχᾶρὶ. Σ. «παρέσιν ἑκαφος αγὰ χειρῶ τά 

ιδὶν τάγμα αὐτων. Θ. υἱ ἰη ἨἩεχαρὶ. τπᾶγρο ὃς. [πη Ἰεέξϊίοης Αφυ]ς μαῦεῖ αὐτὸ εἰς ταγμώ αὐτῷ, ἴῃ {{π4 
ϑγταΠΊΔΟΝΙ (δκ κατά ταγμάτος αὐτῇ, ΠΊΔΓΡΟ ΡΓΙΠΊΔ ΠΊΔΠΙΙ 120. 

ΠΑΡ. 111. 7. καὶ τὰς φυλ.---ἔργα τῆς σχηνῆς} Ὁ. καὶ τας Φυλακας πάντων Τῶν υἱῶν, Α. υἵ ἴη Ἡδεχαρὶ. Σ. 

καὶ τὴν φυλακὴν πάσης τῆς συναγωγῆς κάϊα προσωποὸν τῆς συναγωγῆς ὅζε. υἱ 1η ΗεΧαρΡ]. Θ. υἱ ἴῃ ΗδοχΑρ]. ππάγρὸ 

8ς. Ἐχμιθεῖ εογυπάεηι ᾿εδξίοπες μος ογάϊπε Ὁ. Σ. Α. Θ. εἴ ἴπ εἃ τῶν ὃ μβαδεῖ δδάςπι συα (οάεχ πιοάο 
οἰϊλίυδ; εἴ ἴῃ εὦ ϑυτηπιδοΐιὶ σκηνῆς τῆς συνταγῆς, εἴ ἴῃ οα Α411}5 καϊα πρωσωπον, εἴ ἴῃ ἐ4 Τ᾽ Ὠεοσοιίοη!ς 

σκήγης μαρτυριου, ΓΛΔΤΡῸ ῥγίπια τπᾶπὰ 120. 47. λήψη, εἴκοσι ὀζολὼς τοῦ σίκλου καὶ δώσεις Ὁ. καὶ ληψη 

εἰκόσι οζολους τὰ σικλι καὶ δωσεις ΤΛΔΓΡῸ ὃς. ϑ8:αἃ χαὶ Ἵγγογὶ ἢ γαγιὶ τγιδυεγεση. Ηδθεῖ σλάςπι, (πα αλ. ποπ 

ὁ ΡΓΩΠΛΙ͂Ο, γλλγρο ργιπηᾶ πιᾶπὰ 120. Α. υἱ ἰὴ Ηεχαρὶ. πηᾶγρο ὃς. ϑεὰά ἴη Ἰεδίοηε Ααυ1α δαδεῖ οσξολω 
ὨΔΓΡῸ 110. Σ. εἴ Θ. υἵ!η Ηεχδρὶ. μᾶρεῖ πιᾶγρο υἱγιυίαιις (ΟαΙςΙ5. 

ΟΑΡ. ΙΝ. 2ς. καὶ τὸ κάλυμμα τῆς 9.---σχηνῆς τὸ μαρτ.} Θ. καὶ το καλυμμά τῆς ϑυρᾶς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυ-- 

ριου καὶ ἰςξια τῆς αὐλῆς καὶ τὸ ἐπισπαςρον ....Αὖ Σ. υὐ ἴη ΗοΧΑΡΙ. πηᾶγρὸ ὃς. ϑεὰ Ὁ. καὶ το κατακάλυμμα τὴς 
ϑύυρας της σκηντης τοῦ μαρτυριν καὶ τὰ ἐςιῶ τῆς αὐλῆς καὶ τὸ ἐπισπάςρον τῆς ϑυρας τῆς αὐλῆς. Α. υἱ ἴῃ ἨεχΑρὶ. πιῆ 
αμοἀ τοῖς ἐφιοις, Εἴ τῆς πύλης, Παῦεας, Σ. υἱ ᾿ἴὴ Ηδεχδρὶ. πη αυοά σκηνης συνταγὴς Ὠλδελῖ, ΠΊΔΓΡῸ ῥγίπιχα τῇδηα 

11ο. [δ|ἀ. κάλυμμα] Σαμαρειτικὸν, ἐπίσπαςρον. ΤηΆγρο (Δ. Νὶς. 
ΟΑΡ. ΜΝ. 22. γένοιτο, γένοιτο) Α. ὠμῆν, ἀμήν. Σ. πιπιςωμένως, πτεπιςωμένως. Ἰησετῖας η (αῖ. ΝΙς. «4 1... “ὲ 

ΟΑΡ. ΝΊΙ. 4. λαμπηνικὰς}] Α. σκέπαξας. Ἐυΐεῦ. Επλίεη. ἰη (αι. ΝΊς. δὰ 1. δυναμένας. (Π) τπᾶγρὸ 
Ργπηᾶ τῆᾶπὰ 130. ερεπάμυπι ἔογῖς δυναμέως, 4ιιοά ϑαπηάγιτςο ἐγιδυξατ, 88. αὐτόν] κατὰ δὲ τοὺς ἄλλες 
ἐρμηνίυτας, αὐτὸ ἐκδόντας δζς. Ῥτοςορ. ἴῃ (αἴ. Νῖς. «ἀ ]. --" 

ΟΑΡ. ΝΠ. 24. ἐσιλεύτ. ἐνεργ.] Σ. πταριςασϑα: παράφατιν εἰς λειτώργιαν. ΤΩΔΓρΡῸ 8ς. ως δῶ κ ἐις 

ΠΑΡ. ΧΙ. 8. ἐγχρ. ἐξ ἐλ. ἴΑλλος Φησὶν, ἐκ μέλιτος. ᾿Ακύλας καὶ Σύμμαχος, μας ἴλαιον, μας ὃ εἰς λίπος. [π- 

Γςοτῖυϑ ἴῃ (ας. Νις. δά ]. Ετρο ἐκ μέλιτος ποη εἰς ϑυιηδοῦι ἀἰεγίς τοδτυγ, γιάς δομαγίςηθετγρ. Ρ. 167. 
Α. τοῦ μάςῳ ὅζο. Ππηᾶγρο ὃς, εἴ ρΓΪΠΊΔ τηᾶηι! 130. 1Π. τὴν ὁρμὴν) Α. τὸ ἀρμά. ΤΩΔΓΡῸ Χ, ΠγΔΓΡῸ ρῥγιπλᾶ 
τπᾶπὰ 110. ἱρύ, 2ξ. παρείλατο] Α. περιειλίν. «πεσπάσατο. ΤΠΔΓΡῸ ὃς. Α. σεριελεν. Σ. ἐπεσπάσατο. (6) 

ΠΊΔΓΡῸ 54. περιειλέν. Α. ἀπισπάσατο. ΤΛΆΓΡΟ ΡῥΓΙΠῚΔ ΠΊΔηΙ 120. 
ΟΑΡ, ΧΙἧ]. 12. ἐκ μήτρας μητρὸς} Θ. ἐκ μητρας μητρὸς αὐτῷ. ΤΊΔΓΘῸ ΡΓΙΠΏἃ ΠΊΔΠΙ 120. 
ΟΑΡ. ΧΙ]. 22. ἐχςασινἹ Α. Σ. ψογον. ΓγΆΓΡῸ ΡῥΓΙΠΊΔ ΠΔΠΙΙ 170. 

ΟΑΡ. ΧΙΝ. 9. ὁ καιρὸς ἀπ᾽ αὐτ.} Θ. Α. η σκια αὐτων. Σ. ἡ σχέπὴη αὐτῶν. ΤηΔΓΡΟ ΙΟο8. 412. ἀνοίσεσιἾ Α. Θ. 

αρον, (ῇς, ἰεσ. ἔογῖε ἀροντερ) Σ. βαταΐαι. ΤΑΆΓΡΟ ΡΓΙγηᾶ πηᾶηὰ 120. ἀναλωϑῆ τὰ κώλω ὑμῶν] Α. τελειωθωσιν 
πτώματα ὑμῶν. ΤΛΔΓΡῸ ΡΓγιπηᾶ πάη 120. κῶλα] Α. Θ. στωματα. Σ. σωματά. τηλΓρῸ ἸδΙάδη,. 

ΟΑΡ. ΧΝῚ. 2. ἐχέτω ὑμ.} ἀρκέϊον ἱκανὸν ὑμῖν. ΠΛΔΓΡῸ ΡΓΙΠγᾶ ΓΠΔΠ 120. ἐκανὸν υμιν. ΓΔΓΡῸ 128. 77. ἱκα- 

γ»39..} Α. Θ. πολυ ὑμῖν αρκετω. ἰποοτίυδ τη (δῖ. Νις, δά 1. ϑυΐριςογ εγγδῆς 1 δγαγίαπι, εἴ ἤθθς ἤθη δά ἤυης 

Ἰοσυπι, ἐς αἀ ἐχέτω ὑμῖν 1ῃ σοπ1. 3, ες τεξεγεπάδ. 11. εἰς γῆν ῥέοσ.} Α. Σ. ἀπὸ γῆς... « ΤΩΔΓΡῸ ΡΓΙΓΩΔ 

πΔὴὰ 130. ὅτι κατάρχεις ἡμῶν ; ΓΑρχῶν .1] ἀλλα καὶ ἐμεγαλυνϑῆὴς καϑ' ἡμῶν καὶ μι:γαλυνη. ΠΛΔΓΡῸ ρτΓίπγᾶ 
Ππιᾶπυ 120. Ιξ. τὴν ϑυσ.] Α. Θ. οἰνον. ΠΠΑΓΡῸ ῥΓιπιὰ γηᾶηὰ 120. ϑυριςοΓ ἐνὸν εξ Ἰερεπάυῃ, εἴ τεξεγθη- 
ἄυπι ἰπέτα δὰ ἐπιϑύμημα. ὅκ ἐπιϑύμ. εὐδενὸς αὖτ. εἰλ.} Α. Σ. δωρον. (ῇς, {εὰ δὰ τὴν ϑυσίαν ροξίιι τε ξεγγε }) 
ΠΊΔΓΡΟ ΡΓΙΠΊΔ Π1ηῈ 130. ἔκ ὄνον ἑνὸς αὐτῶν ἔλαζον. (ἐογίλη ἢς εχ Ηεχδρ] 15) Ῥγοοορ. ἴῃ (ας, ΝΙς. δὰ ],. 
δύῃ. εἶσι. ὅτ. ἰῃ ΒΑτ- Περγαο. 

ΟΑΡ. ΧΥῚ]. 4. γνωοϑησομαί σοι] σὺν φξησω οἱ. (ῇς) εἰ ροίϊ συν εἴξ α (πρταίσγιρῖαπ), ἀπάς ςοη])ιοὶ ροῖείξ 
εἴς πδης ᾿ἰςεέλιοηειῃ Ααα1]:5, εἴ συναγτήσω σοι εἴς Ἰερεπάλπ),, ΠΊΑΓΡῸ ΡΓΙΠΊΔ ΙΏΔΠῈ 120. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὉ ΝΟΌΜΕΒΟϑ. 

ΠΑΡ. ΧΥΙΠ. 7. δόμα τῆς ἱερατείας ὑμῶν]  ϑμ καὶ δόματι δώσω τὼς ἱερατείας ὑμῶν. Τποεγίαβ ἴῃ (Αι. 
Νις. 44]. 

ΓΑΡ, ΧΧΙ. ς. πρισώχ,δισ. ἢ Α. ἐσικχανεν. ΤΑΆΓΒΟ τὰ; 18. ἐν τῇ βασιλ. αὐτ. ἐν τῷ κυριεῦσαι αὐτῶν] ᾿Αντὶ 

τῷ, ἐν τῇ βασιλείῳ αὐτῶν, ὁ μὲν ̓ Ακύλας Φησὶν, ἐν τῇ βακτηρία" ὁ δὲ Θεοδοτίων, ἐν ταῖς ῥάδδοις αὐτῶν. Ῥτοοορ. ἴῃ (Αι. 

ΝΙς. «41. Ηδξς νετο δά ἐν τῷ κυριεῦσαι αὐτῶν, Ποη΄ Δαΐεπι Δα ργϑοθάδηξία, ρεγίπεγε τηοηεῖ ϑομαγέδηθεγσ, 
4υεπῃ νἱάε ρᾶρ. 112. 258. ταῖς συγκυρούσ. αὐτῆς οἱ γ. ϑυγώτρασιν αὐτῆς. ΤῊΔΤΡΟῸ 108. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΠ]. 19. διαρτηϑῆναι] Α. Θ. καὶ διωψευσεται. ς4.. εἴ ΠΛΑΓΡῸ ῥτίτηα τᾶπὰ 120. Θ. ψεύσεται. [η- 
σεγίυβ ἴῃ (δῖ. ΝΙς. 44 1. Σ. μνώ ψευσεται. (ἢ) πλᾶγρῸ ς4. οἱ Λοιποὶ ἐξέδωκαν, ἵνα ψεύσηται. Ῥγοοόρ. διάξει. 

Θεα νἱάς ϑομαγέδηθεγρ. ρᾶρ. 116. ἀπειληϑήνα!] Θ. ἵνα μετανοήση. Ἰπξοτίι8 τὴ (Αἴ. ΝΙς. δά ]. 
ΠΑΡ, ΧΧΙΝ. 4. ἀποκεκαλυμμένοι] οἱ Λοιποὶ ἐξέδωκαν, ἐμπεφρωγμένοι. Ῥτοςορ. ἰη (αι. ΝΙς. 44 1. ΘΥΠΊΠ. 

εἴα. ϑγγὰβ ἴῃ Βα - εῦγβο. 7. ἢ Γὼγ] Α. Σ. ὑπερ Γωγ. ΣΧ, 8 ς. ΠΔΓΡῸ ΡΓΙΠΊᾶ ΤΏΔΗΙ 120. ΠᾶΓρῸ Γι ἰρί, 
ΠΑΡ. ΧΧΥ. 5. ἐτελέαη} εἐξευυγιοϑη ΤγΑΓρΡῸ ὃς. Α. Θ. εζευγιαϑη. ΤηΔΓΡῸ ς4. ᾿Α. Θ. εζευγιῶησαν, ({εἀ οσυπὶ 

τοϊαίίοης δά τροσεκυνησάν ἴῃ ΠΟΠΊ. 2) ΤΩΔΓΡῸ Χ, εἴ ρτιπηᾶ τηδηι 130. [ρί, 4. πτπαρωδειγμάτιτον] Α. ἀνάπ-- 
τυξον. Ἰποεγίας ἴῃ (δῖ. ΝΊς. 44 1. ς. τὸν τρελέσμ.} Σ. τὰς μυηϑέντας. ΤΔΓΡῸ Χ, ἴὕπάς σογγιίρεηάα Σ. τοὺς 
ἄμυνϑεντας. ἴῃ τηλΓρ. Ρτιπλᾶ τΔηὰ 120. Σ- τὸς μηνυθέντας. Ἰῃ τηᾶγο,, Γ1ρ6, 

ΠΑΡ. ΧΧΥΙ]. 21. τῶν δήλων) Οἱ ἄλλοι ἑρμηνευταὶ Φωτισμὸν ἐκδεδώκασι. Ἱποετίας ἰη (χα. Νιο. 44]. Αο- 

Ἑσογημλοάδς αυϊάετη νοσεῖ δά ἴδγιεπὶ ογαϊ!οη 5 ἔπ, [ξ4 114, γε] 11 φωτισμοῦ Ροτίυϑ 4υδπὶ τῶν Φωτισμῶν 
(ᾳφυοά παρεηΐ ἐοῖν μ} ἴῃ. γεγῆοηϊδι8 8]]Ογιηλ Ἰεειῆςε, 

ΓΑΡ, ΧΧΙ͂Χ. 1. ἡμέρα σημασίας] Σαμαρειτικὸν, ἡμέρω ἀκουςή. ΑΡοΟ]]ηατ. ἴη (Αῖ. Νίςο. Δ4 1. 1 εῆξ 1ε- 

σΘηάυ1), ΟΠ, ἽΝ ἀκεςην, αἱ ΒαΡεῖαγ ἴῃ Ἡεχαρίι, νἀ δαῖαγ Ὠγυῇο. 

ΟΑΡ, ΧΧΧ. ο. ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύσῃ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς] Α. ἐᾶν οὐκυρῶὼν ὠκυρωσὴ αὐτάς ἀνὴρ αὐτῆς. ΤηλτρῸ ὃς, εἴ 

ῬΓΙΠΊα ΤΏΔη 120. ἐδ ῥῤα “ 

ΠΑΡ, ΧΧΧΙ. 4. καὶ παρατάζαθϑε ὅὃζς.} Α. Θ. νῶ γα, δύνωνται καὶ ἐδώγται ἐπι λαμ ΤΠΔΓΡΟ 108. εσεντάι 

τηληφᾷ χη Πδο, ἢ Πηΐ, αυοά νἱχ ἐν Τοῖς δυῖ Αια ἀυξ εἰ τὴ τἀ εοησι δι: 8. ῥομφαία] Σ. ςοματι 
. .... ΤὩΔΓΡῸ τοῦ. 12. τῶ σκῦλα καὶ τὴν προνομὴν] Α. Σ. τῷ λαῷυρω .. . ΤηΔΓΡῸ 108. Α. Σ. Θ. λάφυρα. (Αἀ 

τὴν χαρονομὴν γε ἰδία) ΙΔΓΒΟ ῬΓΙΠ,ἃ ΓΔ 120. 17. ἐγ τῇ πάση ἀπαρτίω ΑΟΣ. ἐν τοῖς νηπίοις, Θ. ἐν τῶ ὀχλω. 

ὨλΑΓρΟ 1Ιο8. 1ὃ. πᾶσαν τὴν ἀπαρτ.] Σωμ. πᾶν νηπιον. νηπιώ. Σ᾿ Θ. οχλον. ΓΩΔΓΡῸ 128. 26. τὸ κεῷ. τῶν 

σκύλ.} τὸ τέλος τῆς ἀρσέως. ΤΛΆΤΟΟ ρΓΙΓΊΔ τη 120. Οὐυοά οἴἶΐϊ, φῃλητιπῃ νΙἀεἴαΓ, ϑαγηδγιςι. 
ΠΑΡ, ΧΧΧΙΙ. 12. ὁ διακεχωρισμ.} οἱ ὃ, ο Κενεζαιος, (ἢς) πιαγροὸ Χ. οἱ Λοιποὶ, ὃ Κενεζαῖος. τρᾶγρο ΓΙ ρῖ, 

Σ. Θ. (αἴψυε {ἀρετίογιθιταγ Ἰηῖεγ δ Δ, 1. 6. Δοιποι) Καιζίραιος. (6) τηΔΓρῸ ργίπχᾶ πλᾶηι 1230. Σ. Θ. Να- 
ζιραιος. ΤΛΑΓΡῸ 128. 13. κατερέμξζευσ.} ἐπεοχεν. (ΠΓῚ νετοὸ (. δηΐθ Ε Ἔχοιάϊε }) Α.᾿ ἐσωλευσᾷν. ΓΛΔΤΡῸ ΡῥΓΙΠΊΔ 
ΙηΔΠῸ 110. 48. περκέχυκλ.} σΥτληλ. ἼΜΉΜα. ϑγτὰβ 1ἴη Βαγ- ΗΠεὗγοο, 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΠ]. 2. τὰς ἀπάρσεις] Α. Σ. Θ. τὰς οζοδες. ΤΛΑΓΡῸ ΡτΙπηὰ ἴδηι 120. 44. [αἱ] Σ. τοῖς υψη- 
λοις. ΤΛΑΓΡΟ Χ, εἴ ῥγίγηδ τηδηὰ 120. [“ρί. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΝ. 2ο. Σαλαμιηλ] Α. Σ. Σαμουηλ. τχᾶΓρο το. - 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥ. 4. καὶ τὼ ἀφορίσματα]ευρυχωρώ. (πυπὶ γετο (. Δηΐς 6 Ἔχοιάϊ ἢ) Θ. «ποδληματα. τλᾶτσοὸ 
Ρτίαια πλδηυ 120. Θ. κι τὰ ἀποθλημάτα αὐτῶν, ΤΩᾶΓΡΟ 1Οϑ. 

ΣΝ 


